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KIRÁLY LÁSZLÓ 
CSÚFHISTÓRIÁK —  II.
Körülbelül négyen ültünk 
az asztal körül, a Horgonyban, 
ahol kékre festettek mindent, 
mert a zöld szín magyar.
A Bokszoló, az Órásmester, az 
Énekes, Emest Hemingway és magam.
— Ejhaj! — mondta a Bokszoló,
— hányszor vertek meg, nem tudjátok!
— Na és az órák, az órák! — 
sóhajtott az Órásmester, és 
hatalmas órák keringtek a Szamos felett.
Nem hagytuk az Énekest 
énekszóhoz jutni,
de dúdoltunk magunkban néhány Rilke-verset. 
Néhány Krúdygyula, Rilkét szavalva.
Igazi októberi napsütésben.
Mi értelme egy Bókszolónak?
M i értelme egy Órásmesternek?
És egy néma Énekesnek?
Kolozsvárott, a Szamos mellett.
Ahol körülbelül négyen ülünk 
az asztal mellett. Es majd elfeledtem: 
mi értelme Emest Hemingwaynek,
Varga István tévészerelőnek,
aki nem tudhatjuk, honnan, de ismeri
a Vándorünnepet.
A víz fölött cikáznak Egyed Emese 
dankasirályai. Ezek vagyunk.
— Ejhaj, ejhaj! — mondja az Órásmester.

ANGI ISTVÁN
BARTÓ K  ÚTJA AZ IFJÚ SÁ G H O Z  VEZET
A Romániai Magyar Dalosszövetség és az 

Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület égi
sze alatt, Guttmann Mihály kezdeményezésére 
és irányításával, az olimpiászok várakozását 
idézve, ifjú művészek kis csapata indult el Er- 
délyországban a Bartók-lánggal szívében város
ról városra, és hozta-vitte az örömhírt: Bartók 
zenéje él, és 50 év távlatából is fellobbantja a 
szépért, jóért, igazért vívott küzdelmünkben lel
künk legtitkosabb érzéseit is.

Kolozsvárra szeptember 26-án érkeztek. 
Koncertjüket Bartók Béla útja jeligével a Kolozs
vári Református Kollégium és a kolozsvári Bát
hory István Líceum rendezésében ez utóbbi 
dísztermében tartották meg. Elragadó volt a fia
talok ügybuzgó jelenléte, akik előadóként és 
hallgatóként dugig töltötték a termet. Mert két 
kórus is szerepelt a rendezvényen. Az otthont 
adó líceum leánykara Halmos Katalin tanárnő 
vezetésével Bartók Béla három nőikarét mutatta

be. A Ne menj el!, a Ne hagyj itt! és a Bolyongás 
jelképes program-csokrot alkottak az 50 éves 
évfordulón. Bizonyos, hogy a közönség, a fiata
lok közössége át is érezte lélekben e jelképek 
értelmét. Az egyikből a búcsú drámáját, a má
sikból az elválás fájdalmát, harmadikból a ma
gány félelmét. És a népi szövegekből bartóki 
zenébe varázsolt üzenet feszültségeit fel is ol
dotta, együtt a kórusműveket megszólaltató 
énekkarral és karmesterével.

Kodály írja az egynemű kórusok megjelené
sekor: ”A magyar gyermek még nem tudja, hogy 
életére kiható ajándékot kapott 1936 kará
csonyára. De tudják mindazok, akik a magyar 
gyermeket olyan világba akarnák elvezetni, 
ahol tisztább a levegő, kékebb az ég, melegebb 
a nap. Akiknek régi óhajtásuk teljesül azzal, 
hogy Bartók is közéjük áll.”

A Ne menj el! érzelemvilága a búcsúvétel 
» » »  folytatás a 19. oldalon

Kazinczy Gábor: Cantata profana

•  Szöveggyűjtemény: 
GALSWORTHY

• Szabó Gyula 65 éves
•  Baka István versei
•  Láng Zsolt:

A varangymadár
A

•  Egyed Ákos
•  A korszerűsödő Kolozsvár
•  Sigmond István: Molekulák
•  Kabdebó Tamás:

Tariménes nyári utazása
• SERÉNY MÚMIA

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
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SZABÓ GYULA 65 ÉVES
A  képlet Mátyás-kori: róka fogta csuka, csuka fogta róka. 

Szabó Gyula fogta történelem, történelem-fogta író. Talán Ho- 
m oródaím ás sem  véletlen mint szűkebb, lelki és lelkesítő pát
ria, hiszen a remeterákokhoz hasonlóan ültek be barlangjaiba 
és bárányfelhőrétegeibe a legendák. A z a hallgatag gyermek, 
aki egykor rácsodálkozott az időkre és m egőrizte kicsi kopo
nyájában nemcsak az iskola kisebbségi leckékre-valóját, de  
"m inthulló tárgyakat a föld", a teljes m últ törvényes töredékeit, 
az m ostani m ozsárágyúiból egy nehéz, de gyönyörű magyar 
epikának —  visszalövöldöz erre a m ennyei semmire a Sátán 
labdáival. Ebből a rakétázásból is alakulgatott eszm életünk  
egén az a körkép, am elyet ilyen nagyvonalúsággal és terjede
lem ben eddig m ég erdélyi elbeszélő nem  ígért, vázolt és való
sított m eg nagy, láthatatlanul látható láthatárunkon. Amolyan  
Fadrusza ő  a m i epikánknak, am ely igazán nem szűkölködik  
sem  a századok m éhében-m élyében, sem  ennek a századnak  
első  felében jelentős prózaírókban. A  napokban láttam újra egy  
em ékezetes régi filmet, "szent szörnyeivel" a vetítővászonnak; 
eg y  Szilveszter-éjszakán, banális dialógus részeként nevezi 
nevén Lady Ham ilton a sóvárgó, borzongó és félelm etes árnya
latot: 'M ilyen csodálatos volt a múlt század, amikor együtt 
lehettünk”... Szabó Gyula írásm űvészetének varázslata is ké
pes ennek az érzetének a felkeltésére: hogy m i olyanok va
gyunk, akik múltszázadokban is élhettünk, ilyen csodálatos a 
m i provinciális, m egszenvedett, m égis méltóságban megőrzött 
sorsunk, m elyben együtt lehettünk és együtt vagyunk, m egva
gyunk m indm áiglan. M egvagyunk államosított, kivakart, el
tüzelt, bepenészesített és összevisszakevert levéltár-részleteket 
is  m egőrizve az egyetlen elkobzásnak és vízum kényszernek ki 
nem  tehető fogságban és állampolgárságban: a szürkeállo
m ány patriotizmusában. Abban a józan fészkenülésben, m ely  
azért megingathatatlan és elcsatolhatatlan m ég akkor is, ami
kor az őrjöngés megint asszimilációt helyez kilátásba, a lamen
tálok pedig  a nem zeti irodalmak haláláról patetizálnak. Ezen a 
kerek születésnapon azzal tisztelgek Szabó Gyula előtt, hogy  
m egköszönöm  neki, amiért a következetesség példánya ő  kö
zöttünk: a m inőség és a kitartás példáját sugározza azzal a 
szívvel, m ely  képletesen és valóságosan kibírt fél tucat válsá
got, mialatt m ások egy  nagyobb szélfúvásra, vagy enyhe lehe
letre címet és címert cseréltek. Köszönöm, hogy a FELÉLÓ 
KULTÚRÁK ideológiai és érzelmi sáskajárásai közepette a 
TÚLÉLŐ KULTÚRÁT em elte könyvespolcaink triviális, de  
m egbízható trónjára. A z író számára HAZA az, amit forró 
krum pliként vagy tüzesvasként hirtelen a markodba ejtettek 
az előtted járók, s te hólyagosra vált tenyeredben, szénné égett 
ujjaiddal hógolyóvá, biliárdgolyóvá, kugligolyóvá, ágyúgo
lyóvá csiszoltad, simogattad, úgy adod tovább a gyanútlan, de  
felm enthetetlen következőknek, mint valam i könnyű labdát, 
m elyet m agától a Sátántól koboztál el, hátha jó lesz m ég valaha 
valakinek valamire. M i mást kívánhatnék Neki, mint hogy m ég  
sokáig labdázzék a Sátánnal. Valószerűtlenül, mint a m esehő
sök, és valószerűen, mint az írók.

LÁSZLÓFFY ALADÁR

KÁNTOR LAJOS
HORVÁTH IMRE
BESÉTÁL A PEN-BE
A PEN reg ion á lis k o n fe 

renciái keretében immár má
sod szo r  adatik  e lé g té te l —  
post mortem —  erdélyi m a
gyar írástudónak. Tavaly Sza- 
b éd i László, az idén  Horváth 
Imre költő i életm űvére, élet- 
útjára irányították rá a fig y e l
m et a budapesti szervezők, a 
romániai m agyar PEN segítsé
gével. D e ú gy  diktálja a m éltá
nyosság, h ogy  a nagyváradi 
ifjúkorát, erd ély i k ö tő d ésé t  
nem  fe le d ő  H ubay M ik ló st  
em lítsük név szerint —  ő  az, 
akinek tudatában o ly  e leve
nen élnek a magyar költők  —  
M adáchtól Horváth Im réig—> 
ő  az, aki az egész magyar s a 
nem zetközi irodalm i k özvéle
m ényt m akacsul em lékeztetn i 
akarja arra, hogy Erdélyben, 
Romániában a líra, a magyar 
írói szó él.

Az itt következő  írás a bu
d ap esti H orváth  Im re-estre  
készült (m inthogy szem élye
sen nem  lehettem  ott, é lőszó
ban nem  m ondhattam  e l a 
m agam  H orváth Im re-élm é- 
nyét).

Kiegészül tehát az életrajz, 
néhány évvel a hivatalos lezá
rása után —  azután, hogy el
hangzottak gyászbeszédeink, a 
püspöki s a világi búcsúztató  
szavak, a nagyváradi új teme
tőben. Imre bácsi egy újabb őszi 
levé lh u llá s idején besétált a 
PEN Klubba, pontosabban a 
PEN budapesti regionális kon
ferenciájára —  igaz, annak a 
legvégére; de úgy is m ondhat
juk, m integy költői m egkoro
n ázásaként eg y  n em zetk özi 
tanácskozásnak, amelyen "ODI 
ET AMO" cím m el párhuzamos 
vagy egym ással vitatkozó val
lomások hangzottak el régiónk 
lehangoló valóságáról. Igazán 
indokolt, hogy egy  ilyen alka
lommal a Horváth Imre hangja 
is felhangozzék, hiszen ki tud
hat erről többet, a gyűlöletről és 
a szeretetről, a szeretet hiányá
ról, mint ő, aki annyi félelmet 
élt m eg, a k inti tébolyultak  
közt, majd a "sárga házban" —  
de tulajdonképpen azokban az 
években is, melyeket a felsza
badulás, a szabadság évadának 
kellett hazudni, s amelyekben 
kitüntetésekben is  részesítették 
ezt a füvek, fák, madarak be
szédének hallgatására, megér
tésére született embert.

Talán nincs az erdélyi ma
gyar irodalomban —  és hasz
náljuk itt n y u g o d ta n , m ert 
jellemző, így: a romániai ma
gyar irodalomban —  tanulsá

gosabb k öltő i pálya, m int a 
Horváth Imréé, aki már lírája 
első szakaszában "a rémület jo
gát" igényelte, becsülte az elbő- 
dülő szamárban, a "hanggá vált 
borzalom" világgá kiáltójában; 
és aki egyformán félt a fekete 
csókától s a nyugtalanító fehér 
hótól, d e akit m egnyugtatott a 
kontraszt —  a csóka a havon. A  
term észetet figyelte, élte, így  
értette  m eg  az em beréletet, 
mint annyian a legnagyobbak  
közül. Mert m ilyen is a tavalyi 
levél a fán?

H ogy társait elfújta m ind a 
szél,

ő volt az ágon az élet jele.
S hogy felszállt m ellé a sok  

új levél,
mintha m ost a halálra inte

ne.
Ezt a nagy költészetet nem  

vette érdeme szerint tudomá
sul a m agyar (főképpen a m a
gyarországi) irodalm i köztu
dat, m ind a mai napig nem. A  
kortársak közül p ed ig  néhá- 
n yan , a barátok, pártfogók , 
id e o ló g u s o k , "többre", na
gyobbra biztatták. A  "napfé
nyes föld", a "békeharc" meg- 
éneklésére, a hídverésre. És ez
zel évtizedekre visszavetették  
ezt a páratlan lírikust, valóság
gal m eggyűlöltették az iskolá
sokkal, elidegenítették tőle az 
új nem zedékeket. A  kitünteté
sek nem  ellensúlyozhatták az 
igazi, a korábban m esszem enő
en kiérdemelt szeretet elmara
dását. S zeren csére azonban  
végeszakadt ennek az államidí
jas korszaknak, Horváth Imre 
v issza ta lá lt  ö n m a g á h o z . És 
visszataláltak az akkori fiata
lok is hozzá. Visszataláltak ah
hoz a vershez, am ely ötvenöt 
évvel ezelőtt "elakadó lélegzet
tel" a lényegről —  a sajnos évti
z e d e k  so rá n  sem  v á lto z ó  
lényegről —  tudott szólni:

Hörögsz. Elakad a lélegze
ted.

Megfojt a Föld... levegőtlen  
lakod.

H ogy m eg ne fúlj, feszítsd  
fel az eget —

ezt a csukott, közönyös ab
lakot...

Lehet-e ennél időszerűbben  
szólni világunkról, 1995-ben? 
(Ebben talán a m ai fiatalokkal 
is egyetértünk.)

Imre bácsi, köszönjük, hogy  
velünk jöttél, velünk maradtál. 
Bár m en n y ivel boldogabbak  
lennénk, ha csak a levelekről, 
fákról szerzett tanításodat kel
lene hallgatnunk.
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BAKA ISTVÁN VERSEI 
(1948- 1995)

YORICK VISSZATÉR
A csillagok igen a csillagok 
A z angyalok rangjelzései ott 
Vannak hová felvarrta őket a 
Mennyei káplár-hierarchia 
De én Uram bakád én hol vagyok 
S hogy közlegényként is ragyoghatok 
Te tetted-é vagy én tettem magammal 
Jó jó tudom sohase voltam angyal 
S mégis üres fakózöld váll-lapom 
Szebb mint amit Te hordasz válladon

Végül is hogy gondoltad az egész 
Világot hol egészebb lett a rész 
M int kozmoszból varrt díszruhád a rend 
M it rég kihíztál és csillag-patent- 
Ek ezre pattan rajta szét örökkön 
(Rangjelzés vagy patent e képzavar 
Ha téged nem hát engem sem zavar) 
Körömpiszoknyi földünk s e piszokba 
Amely fölött körmöd lerágott holdja 
Fénylik vetünk és aratunk is rögtön

Hogy meg ne lásd hasznunk lehet belőle 
M ert mint mi rád úgy köpnél rá a földre 
Meg is tetted már Vízözön-alakban 
S mi úszhattunk a mocskos-barna habban 
Bárkánkra oly sebtében felpakolva 
Egy listára került az eb s a bolha 
De mégis mindig volt egy Ararát 
S nem csókolgattuk zsarnokunk farát 
Szólót ültettünk inkább hegy tövén 
Lerészegedtünk s asszonyunk ölén

Alusszuk át azóta éjszakáink 
M it bánva Ábelt és mit bánva Káint 
A z ősökért ne hidd hogy az felel 
Ki nyíltan él s nem felhő rejti el

M int téged és hitvány iizelmeid 
Hogy Te vagy Isten egyedül ne hidd 
Itt isten az kinek bár púp a hátán 
Koalíciós partnere a Sátán 
Hol jobbra ülve hol meg balra fent 
így működik az égi parlament

Voltam s vagyok de hogyha nem leszek 
Hiányod lennék és nem érdemed 
Bohócnadrágodon a luk hol épp 
Résre talált s most szállong a sötét 
S hidd csak tovább hogy a fekete lyuk 
A segglikad hová minden bejut 
S ki nem holott a funkciója nem 
Ez voltaképp de tiltja illemem 
A z olvasók előtt kiteregetnem 
H isz nem vagyok se csillagász se isten

Isten hát véled Istenem igen 
Helsingór úgy lebeg a semmiben 
Ahogy Noé kasztrált hímtagja éppen 
(Nem megható e bibliai képem?)
De hát mit ér a vén kasztrációja 
Lányát fiát meghozta már a gólya 
S elfetrenghet holtáig részegen 
Véget nem ér amit e sárgolyóra 
Kimért a zÚ rs  akárcsak idelenn 
Kétharmaddal dönt a történelem

Fent vagy elég tán az egyszerű többség 
Hogy ezt a kis világot romba döntsék 
Ki tudja hogy amott kiben mi munkál 
Ki mirtuszt nem kapott kinek meg oltár 
Elég díszes nem épül jaj ki tudja 
Csak én vagyok kinek elég a púpja 
S ha minden varjú azt károgja voltál 
A zt felelem nyugodtan félig holtan 
Igazatok van udvaroncok voltam 
De nem ti én én támadok fel újra.

«AjeAsdba&jt&scAscAííAísAsiftíift»

CSAK A SZAVAK
Csak a szavak már nem maradt más 
csak a szavak csak a szavak 
a tó szavában úszom én hol 
a hínár mondata tapad

testemre és a mélybe húzna 
de hát az is csak szó a mély 
nevezz meg és a név a szó majd 
kiszabadulva partot ér

csak a szavak már nem maradt más 
nem táplál a kenyér s a bor 
lélek vagyok ki test-koloncdt 
hurcolva folyton megbotol

a semmi és a lét közötti 
küszöbben bár ez a küszöb 
szó maga is csak és riadtan 
tévelygek a szavak között

jó  volna lenni még talán de 
mit is tegyek ha nem lehet 
a szótáradba írj be s néha 
lapozz föl engem és leszek

NOVEMBER
ANGYALÁHOZ
Jöjj el hozzám, kűd-peplumodban és 
Krizantém-öllel, őszöm angyala! 
Lefordítottad fáklyádat, de ma —
Bár kópapucsban —  a szívembe lépsz.

Lennék halottad, s úgy élnék veled, 
Ahogy gyökérrel él a föld, a víz;
S bár szemgolyód fehér, akár a gipsz, 
Poromból támaszt föl tekinteted.

Jöjj el hozzám, november angyala! 
Halottak napja elmúlt, —  élni kell!
S ha élni kell, a kő is énekel,

S hódít krizantém-szirmod illata, —  
Halotti mécs, öröklét lángja tán? 
Mindegy! Fejem öledbe hajtanám.

YORICK PANASZDALA
Megvallattak hogy vérzett már a seggem 
S lecsuktak és egy vigaszom lehet 
Bennem az erkölcsi törvény s felettem 
(Ha láthatnám) a csillagos egek

A szíjam elvették s cipőfűzőm is 
M ost mit pengessek mint egy méla húrt 
Igaz alig maradt hozzá erőm itt 
A z élet vélem újra jól kikúrt

Pedig kukáztam csak dalolva közben 
Talán mivel Hamletról szólt az ének 
Bár régen ott mereng már bronzba öntve 
A díszhelyén Helsingór főterének

Valahogy mégse szeretik a svédek 
Más e világ nem oly heroikus 
Sót azt is írják legjobb ügynökének 
Tartotta ót soká Claudius

Most futkosok le és föl mint a fény 
Tükrök között mik egymást tükrözik 
És messze nézek cellám szögletén 
S tudom bolond ki mindig ütközik

Mindenkivel mint én elpimaszodva 
S kinek az új urak se jók habár 
Meghívnak olykor a Hartúet-napokra 
S kegydíjam épp emelték volna már

Yorick Yorick te nem tanulsz a jóból 
S lebegni látod mézben az epét 
Panaszlod túl sokáig átél olykor 
Meg azt hogy szellentésnyi volt a lét

Csupán s jó  volna Dániát bejárva 
Legújabb vicced elmesélni még 
Arról mit mond a szűz Ophéliának 
Hamlet midőn először lát bidét

Humor frissítené a szép regét de 
Émelyítőn becukrozott a nép 
Tud dánul még s inkább töri a svédet 
S nem érdekli csak a cigánykerék

Ám ahhoz én már öregecske lettem 
Meg is beszéltem ezt a küblivel 
Hisz együtt bűzlünk s tudom nem a testem 
Világ-cellámban lelkem rothad el.
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LANG ZSOLT

BESTIARIUM TRAN S YLVANI AE
A varangymadár

Először kelet felé tartottak, majd 
valahol Zsibó tájékánál dél-nyugatra 
fordultak, és három napi szüntelen 
utazás után, elcsigázva és kimerültén, 
azt sem tudván, hol járnak, befutottak 
Váradra.

Kanizsai várkapitány asszonya 
vette gondjaiba a hintóból földre ros- 
kadó fiatal lányt. A szolga, aki a lova
kat hajtotta, megmondta a lány nevét, 
s hogy honnan érkeztek, de utazásuk
nak okairól nem árult el semmit, he- 
begett-habogott, ráadásul furcsa 
hangzású beszédét alig értették.

Amikor végre kiszállhatott a vá
ros piacterére befutott hintóból, és rés- 
nyire szűkített szemekkel körbe
fordult, nem talált egyetlen megnyug
tató részletet; sem a teret szegélyező 
épületeken vagy az épületek közé be
szorult fákon, sem a körésereglett fér
fiak és asszonyok arcán nem volt 
mákszemnyi pont, ahol pillantása 
megtelepedhetett volna. Ahajsza alatt 
nem értette, mi ez az egész, miért ra
gadták el a szatmári sikátorból, de az
tán váratlanul úgy hitte, hamarosan 
hazaér, beléphet otthonába, s immár 
megszabadulva apjától és annak mu
latozó cimboráitól birtokba veheü az 
elcsendesedett épületet. Műiden ér
zékszervét megfeszítve újra megpró
bálta felidézni a hintó félhomályában 
kirajzolódott otthoni képeket, mégis 
hoppon maradt. Csalódottan íelsohaj- 
tott, és máris mély álomba zuhant.

Kipakolták a poggyászt, fölvitet
ték a kocsi hátára felerősített, ponyvá
val bevont ládákat. S miután mindent 
kiürítettek, a sárral megrakódott kocsi 
oldaláról egy hatalmas sárdarab zu
hant a kövezetre, ami aztán többrend
beli csodálkozásnak volt kiváltója; 
először is maga a sár volt feltűnő, 
ugyanis a vidéken hónapok óta tartott 
a szárazság, azután pedig különös vi
selkedése, mert amikor vasrudakkal 
akarták szétverni hogy ne akadályoz
za a járást, kiderült: a sár alatt élő hús 
van; a lezuhant rög valójában emberi 
vagy állati lény. Vele aztán többet fog
lalkoztak, mint az ájult grófnővel. So
ha, senki sem látott efféle szerzetet, 
bár a török közelsége folytán messzi 
vidékek furcsa lényei kerültek olykor 
a szemük elé, fekete embert is láttak, 
elefántot is, nem beszélve a kéüábon 
járó balgatag madárról a struccról, 
melyet arábiai nagy pusztaságokról 
szállítottak ide mindenből pénzt re
mélő mutatványosok, nevezvén földi 
állatnak, mintsem égi madárnak. A 
hintó körül kíváncsiskodók megint 
nem tudtak meg semmil hegyek és 
hatalmas fáktól sötétlő erdők léptek 
elő a kocsis beszámolójából egyéb 
semmi, mintha nem emberlakta vi
dékről érkeztek volna, hanem vala
honnan a tenger mélyéről, ahonnan 
csak kivételes szerencsével lehet em
lékeket felhozni, a búvár ködöt lát ma
ga előtt, nézzen bár ki- vagy befelé. 
Talán majd szétoszlik a köd, a víz le
mossa a sarat a testekről mindent vi
lágosabban lehet megérteni.

Kanizsai uram olyan helyen la
kott, ahol még nem apadt el teljesen a 
kút vize. A május óta tartó szárazság 
kiszikkaszt ta a vizeket, a Körös

máskor bővizű ágait is úgy elvékonyí
totta, hogy a várárokban csak pocso
lya bűzlött. Szerencse, hogy az 
örökösen prédára leső dögkeselyű tö
rök sereg békésen nyugodott valahol 
Jenő környékén. Merítettek hát a kút- 
ból, s míg Xéniát a benti szobában 
dörzsölték nedves kendőkkel, kint a 
vödrökből kivetett víztömbökkel si
kálták és élesztették a potyautast. Vá
ratlanul felhők szálltak a vár fölé, 
hatalmas párnákként torlódtak egybe; 
láttukra felsóhajtott a vár népe, köszö
netét rebegett az ég felé, s akik tudtak 
a jövevények érkezéséről, azok hála
telten hozták összefüggésbe az áldás 
közeledtével: szelídültek a vizet locs- 
csintó mozdulatok, a sarat kaparó fa
lapok, és a grófnői nedves kendővel 
dörzsölgető szobalány elállt szándé
kától hogy az áléit test egyetlen dí
szét, az aranyláncot leakassza.

De lehetséges, hogy a szobalányt 
egyszerűen a kiszolgáltatott, gyűrött 
ruháitól megszabadított test látványa 
tette szelídebbé, a meztelen test szép
sége, a bőr áttetszősége, a mellek alatti 
árkok bársonya, amelyek valahol a 
comb és a törzs találkozásánál újra 
feltűntek; a belépő Kanizsainé irigy 
nosztalgiával sóhajtott föl, de irigysé
ge nem fakasztott semmiféle nehezte
lést vagy durva érzületet asszonyi 
lelkében, mert a felfedett szemé
remtest oly törékeny volt, mint egy 
gyermeki fejecske, önkéntelenül elin
dult ujja, hogy megérintse; sóhaj tört 
föl melléből, néhány keserves emlék is 
előlibbent, pernyeként kormozva be a 
fehér ágylepedőt, és az emlékek elin
dította képzeletsorban véres fejek 
bukkantak elő a szép burkolatból, át
szakítva, szétrongyolva a lágy és ép 
íveket, mi okból az előbbi kábult, fá
tyolos elismerést a varázsos szigetecs
ke iránt, fölváltotta a tevékeny 
szánalom: rázni, pofozgatni kezdte az 
ájult testet

Bent tehát a szépség világította be 
a vele találkozók bensőjét, kint, a las
san megtisztuló csupasz testet szem
lélők szánalmát a torz, nyers alak
zatok ébresztettékföl. Amikor előbuk
kant a potyautas nemiszerve, s kide
rült, hogy müyen nemmel áldotta 
meg teremtője, bár férfinak nevezni 
nem tudták, mert aligha volt ember, 
jóllehet tagjai, feje, nyaka, mindene 
emberi hasonlatosságra illeszkedett 
egymáshoz, a méretük sem volt más, 
ám túlságosan durván, bárdolatlanul 
voltak kifaragva, bőrét pedig legtöbb 
helyen vastag szálú szőr fedte, itt-ott 
hiányosan vagy lekopva, épp azokon 
a helyeken, ahol pedig a rútságot jóté
konyan takarta volna a szőrzet, akkor 
tehát, amikor a sárruha is leázott a 
meztelen vademberről, és magához 
tért, vagyis kinyitotta szemét, felemel
te fejét és megmozdította karjait, a 
napvilágra mosdatott nemiszerv is él
ni kezdett, úgy viselkedett, mint vala
miféle féreg, házából kivonuló csiga, 
legelőször ez mozdult, ez lett élővé, ő 
járt elől, amit az immár éber alak le
hajtott fejjel nyugtázott, de nem takar
gatta, nem kívánta mozdulataival 
leplezni, vagy éppenséggel nem kér
kedett vele, csupán állati közönnyel

szemlélte. Az emberek szinte azonnal 
nevet is adtak neki, Varangynak hí- 
ván. Berakták az istállóba, eltorlaszol
ták a kijáratot, majd tapasztalván, 
hogy az erdei iskáriót békésen üldögél 
szalmáján, az elévetett főtt kölest, 
nyári almát, sárgarépát, káposztát 
rágcsálja, nyersen vagy főve, akkor 
szabadon hagyták az istálló ajtaját, 
hogy a kíváncsiskodók is könnyebben 
hozzá jussanak a látvány élvezetéhez.

Kanizsai István, a várkapitány is 
hátrajött, s lecövekelt a csámcsogó 
majomember előtt. Akkor is épp őt 
bámulta, amikor jelentették a török 
ármádia közeledtét: az égen sötétlő 
felhők zengedeztek, lent vad hordák 
porfelhői gomolyogtak, s már hallani 
lehetett a paták és szekerek dübörgé
sét, a bégek kiáltásait, a török vezény
szavakat; letáborozott a sereg, el
foglalta harci állásait, a katonák azon
nal árkokat ástak, s már ki is lőtték az 
első golyókat dalmahodt ágyúikból, 
krákogó gránátvetőikből, megrezeg- 
tetve a várbeli épületek falait. Kani
zsai uram intett hadnagyának, men
jen csak, majd ő is érkezik, de aztán 
mindenről megfeledkezve, tovább 
vizslatta a magába süppedt Varan
gyot, ahogy nemiszervét egészenhos z- 
szúra kinyújtva lehajol s nyalogatni 
kezdi.

— Hozzatok vizet neki!
Varangy talán sejtette, hogy nincs 

mitől tartania, bármi történjék is körü
lötte, bizonyára ismerte néhány szó 
értelmét, a vízét bizonyára, hiszen er
re vágyódott a leginkább, a bejárat felé 
fordította fejét, miközben ajkait föl
húzta, látható elégedettség ült ki az 
ábrázatára, méginkább sóvárgás, va
lamire, ami várhatóan eljön, de bekö
vetkezésének idejét nem ismeri, nem 
képes eldönteni, mikor ékezik, és 
mennyit kell várakoznia rá, egyide
jűleg van jelen és távol minden, egyet
len röpke perc annyi, mint ezer év, s 
amennyiben a víz napokat késne, ő 
napokig csepegő ajkakkal fordulna a 
bejárat felé, a vödröt hozó lovászra 
várva. Vajon emberi lény képes volna 
ennyire kizökkenni az időből?

A törökök átcsúszkáltak a cuppo
gó árkokon, besáncolták magukat a 
várfal közvetlen közelében futó utcák
ban, távolabb, a Szent Péter nevű sző
lősdomb magaslatán és az átellenben 
elterülő sűrű gyümölcsösben. Valamit 
tenniük kellett volna a várbelieknek, 
golyózáporral akadályozni, hogy az 
ostromlók kiépítsék állásaikat, de Ka
nizsai kapitány nem bírt elmozdulni 
Varangy mellől. Alkonyodon, félho
mály ereszkedett az istállóra, a kapi
tány meggyújtatta a fáklyákat, s 
nyugtalanul fürkészte az állatot. A 
várbeliek a templomba gyűltek, hogy 
Istenük közbejárásáért fohászkodja
nak. Ekkor lépett az istállóba Xénia, 
aki végül a mézes bortól magához tért. 
Kicsit félt, de amikor felfedezte Kani
zsai kapitányt, félelme elillant, aztán 
amint pillantása összefonódott a Va
rangyéval, annyira elámult, hogy tel
jesen elfeledkezett mindenről, jóllehet 
a cselédlány töbször felidézte a külö
nös potyautas alakját, s ha nem is ér
tette minden szavát, a mozdulataiból 
amelyekkel az erdei ember járását utá
nozta, pontos leírást kapott, mégis 
meglepődött, nem a leírás pontatlan
sága miatt, azzal nem volt baj, ám nem 
számolhatott a szemekkel, amelyek 
mintha napok óta várták volna, a víz
nél és a kölesnél is jobban, hogy a 
megjelenjék. Varangy felemelkedett 
alomjárói, s látható örömmel kezdett 
ugrándozni karjait lóbálta, fejét emel

gette, s halk vakkantásokkal üdvözöl
te a lányt. Kanizsai a kardjához ka
pott, készen a közbeavatkozásra, de 
nem kellett kirántania, Varangy béké
sen visszazökkent a szalmára, s meg
feledkezve iménti öröméről, elmé- 
lyülten bolhászni kezdte magát. Sző
rét dörzsölte, fényesítette, rendezget
te; eddig még soha nem mutatott ek
kora élénkséget.

A templomban felharsant az 
imádkozók éneke. Szokatlanul han
gos és egységes volt a dal egyre han
gosabb és tökéletesebb, egyetlen 
torokból tört talán az ég felé. Ügy tet
szett, mennybeli jóság szállta meg az 
embereket, holott a látszatokon túl, 
telve voltak rosszfajta indulatokkal 
miközben üy szépen zengett a zsoltár, 
magukban azt hányták-vetették, mi
ért épp ők legyenek a vad és telhetet
len török martaléka, miért kell épp 
nekik elviselniük a természet csapásai 
mellett a halál fenyegető közelségét is, 
és ahogyan az esőfelhők megjelenése
kor az érkezők iránti hála kölcsönözte 
gondolataikal az eső elmaradásáért 
es a prédaleső sereg érkezéséért egy
ügyű okfejtéssel szintén az idegen 
lányt és a vele betoppanó bakvaran
gyot okolták, és arra jutottak, hogy 
bármi áron meg kell tőlük szabadulni

Az ima beszüremlett az istállóba 
is, és Kanizsai kapitány, igaz keresz
tény módján letérdelt, hogy a sajátjá
val csatlakozzon hozzá. Amikor 
befejezte, lelkében nagy-nagy bizony
talanság vert fészket, tétovaság, indu
latokká terhelt zavar, de nem volt 
ideje magyarázaton töprengeni, mert 
amit ő zaklatottságnak érzett, az elle
nállhatatlanul taszította előre, szinte 
felugrott, s noha igen becsületes, tisz
tességes ember volt, katona létére is
merte a jó modort is, tehát azt is tudta, 
hogyan illendő viselkednie egy rang
ban fölötte álló hölggyel most mégis 
olyasmit cselekedeti amit szolgalá
nyokkal szokás tenni: mustrálgatva a 
hímvesszőjével játszadozó alakot, 
érezvén az orrát megcsapó pézsma
szagot, ugyanakkor beszippantván a 
lány bódító illatát és vonzó szépségét, 
ami benne nem az ártatlansággal, ha
nem a romlottsággal társult, megva
dult, váratlan fordulással Xéniára 
vetette magát, és ledöntötte a szalmá
ra. Testük olyan forró voll hogy szinte 
lángra gyűlt a törek, azonban külön
böző eredete volt hevületüknek: Xé
nia a fölötte hánykolódó vad férfi
arcban lenyakazott apját látta feltá
madni s a gyűlölet is újra gyökeret 
vert benne, és ezeken a gyökereken 
elfojthatatlan indulat áradt belé, 
amelynek izzása azonnal ellobban tót
tá a kapitány hevét-nedvét, semmit 
sem hagyva belőle, csakfokozódó szé
gyenét; a kapitány fölkecmergett, há
tát egy faoszlopnak nekivetve bámult 
maga elé, nem tudván, hogy hol járt, 
mit csinált az imént. Varangy elvigyo- 
rodott, s tett egy egész közönséges 
mozdulatot, amit a lány nem értett 
meg, csak a kapitány, mocsok állat, 
mondta fakón.

Az izgatott hadnagy érkezett, a 
török mesterkedéséről, újabb munká
latairól számolt be, s_ kérte, hogy te
gyenek valamit, már Újbécs utcájában 
ássák a kunikulusokat, ki kellene adni 
a parancsot, a fegyverlerakatok meg
rakva tüzes szerszámokkal, laptákkal 
gránátokkal, ideje, hogy az ellenség 
nyakába szórják, azontúl pedig van
nak ágyúik is, amelyekből a mesterien 
célzó török pattantyúsok máris soka
kat tönkretettek, itt az ideje, hogy ők 
is válaszoljanak, miközben a megron-
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gált falakat is ki kellene igazítani, a 
repedéseket betömni, a likakat bedu
gaszolni, a kazamatákat földdel feltöl
teni, a bástyákat erősíteni, egyszóval a 
hadnagy figyelmeztette kapitányát a 
számtalan tennivalóra, s nem értette, 
hogy az Rákóczi és a svéd Albert ge
nerális mellett szerzett hadi tudo
mányával miért ül, mélázva roskatag, 
e nőszemély és ördögfajzata társasá
gában.

A kapitány türelmetlenül intett 
hadnagyának, majd ha eljön az ideje, 
megteszi mind, ami rábízatott, van 
hozzá tapasztalata, hiszen ez a hete
dik ostrom, amit végigcsinál, érti ő a 
dolgát. De szavainak nem volt meg
győző ereje, a hadnagy úgy vélekedett 
magában, hogy kapitánya megtébo- 
lyodott, hogy a gyanús körülmények 
között érkezett nőszemély megbabo
názta, amiből azt a következtetést 
vonta le, hogy a török cselvetésének ez 
idáig is gyakran használt fogásával 
van dolga. Nem meglepő tehát, hogy 
saját kezébe vette a dolgokat, utasítá
sokat adott ki, és társaival szövetkez
ve elhatározta, hogy a vármentés 
érdekében egyszerűen leszúrják a bo
szorkányt s az állatot, amely igazi va
rangyként mérgezi meg a körülálló- 
kat, és amennyiben az érdekük diktál
ná, magát a kapitányt is elteszik láb 
alól.

Kanizsai nyüván tisztában volt az 
ostrom kimenetelével, tudhatta, hogy 
semmi esélyük nincs, az ostromlók 
számbeli fölénye, a vérszomjas ármá
dia jártassága, hozzáértése, gyakorla
ta ellen mit használna néhány száz 
zsoldos, többségük mindenfajta ráter
mettség nélkül, egy tüzes laptát jól 
kivetni nem tudnak, hanem vagy csak 
az árokba, vagy olyan helyre hányják, 
ahol minden kára nélkül esik az ellen
ségnek, a gránátok kilődözésénél pe
dig attól lehet tartani, hogy magukat 
és a bent valókat kezdik vele rontani; 
ráadásul a falak mögé szorult dvüek, 
kézművesek és szántóvető parasztok 
már régóta elveszítették minden har
ciasságukat, és emberöltő óta az al
kuk, az ide-oda való átpártolásból 
származó csekélyke haszon reménye, 
életük megmentésének folytonos kí
sérlete mozgatja őket, nincs hitük már 
semmiféle rendben, semmiféle ellen
állásban, aligha lehet tehát megőrizni 
a város szabadságát, s ha volna mégis 
értelme a harcnak, akkor az pusztán a 
nagyobb engedmény, a majdani fel
adás kedvező feltételeinek kialkudá
sában keresendő. Letaglózottan he
vert az oszlop tövében, az idegen illa
tok habként süllyesztették magukba, 
nem érezte a sajátját, bőrzekéjének, a 
vasnak, az izzadságnak máskor min
dig serkentő szagát.

A hadnagy (nevét senki nem je
gyezte meg) előhozatta a bort, hatal
mas hordókat állított a piactérre, 
onnan hordták kannákban a falakra, 
és a megittasult pattantyúsok máris 
lőni kezdték a török megszállta ligete
ket. Hatalmas károgássaü szálltak föl a 
varjak, a golyók megrongálták fészke
iket, miközben a török, néhány száz 
méterrel arrébb, nevetett a markába. 
A károgó fellegek ide-oda csapódtak, 
visszaereszkedtek, szétszóródtak, a 
pukkanó gránátok gyér fényében azt 
a képzetet keltették a részeg katonák
ban, hogy szétlőtték a török táborát, 
diadalittasan vonultak a piactérre, ne
hogy megérdemelt italukat más szívja 
el előlük. A hadnagy, Bocskai hajdúi
nak leszármazottaként jobbára a por
tyázások, kocsmai verekedések szín
terein idézte az egykori dicső időket,

amikor őseit rettegte huszonhét vár
megye, hamar megrészegedett, nem a 
bortól, hanem a várban felhalmozott 
lőfegyverek, harci eszközök impo
záns mennyiségétől, azt hangoztatta: 
ha kell, robbanó porral szórja körül a 
falon túli rétet is, ott majd a maradék 
török is elég. Nagyszerű ötlet! Tüzet 
szüntess, minden porra szükség van, 
s mindenből port kell keverni! Fölállí
tatta tehát a kölyőket, hogy máris port 
törjenek, befogták munkára a száraz
malmokat, s a viceporkolábok utasítá
sára valamennyi épkézláb ember 
segédkezett a kénkő és a salétrom ki
hordásánál. Az igazi mesteremberek 
persze már rég elmenekültek a várból, 
de azért egy-két öreg ács segéd kezet 
nyújtott a vályúk összeszegzésénél, a 
dorong járatának kifaragásában, úgy
hogy kisvártatva a valódi munkának, 
a por megkeverésének is hozzáfogtak 
a goromba pattantyúsok.

A hadnagy elé négy porkoláb hát
rakötözött kezű, sáros, tépett ifjút ci
pelt: az őrök jelentése nyomán 
kiderült, a pocsolyás árkon keresztül

burkolózva küépett a szerdár sátorá
ból, így volt, megesküszik anyja sírjá
ra, Isten adja, hogy ismét leborulhas
son elé.

A hadnagy azonnal magához hí
vatta a vicehadnagyokat, újból elis- 
mételtette a tálján történetét, amely 
most ha lehet még részletesebb és hi
telesebb volt, majd miután maga is 
igyekezett alátámasztani a vallomást, 
bizonyos gyanús jelekre és eddig ma
gában tartogatott észrevételekre hi
vatkozván, meg sem várta társai 
vélekedését, egy vármentő hős pózá
ban tetszelegve: néhány elvetemült 
cimborájának kiadta a parancsot, 
hogy azonnal vezessék elé a kapi
tányt, élve vagy holtan, amiből azok 
rögtön megértették, mit kell tenniük. 
Nem árulás ez, hanem a valódi áruló 
megbüntetése. A transzfugát pedig, 
vagyis az ellenségtől átszökött olasz, 
vasra verve várakkozzék a csizmadi
ák bástyája alatti tömlőében, ha mégis 
álnok szándékkal küldték, mint 
ahogy ez is bevett gyakorlat volt, ne 
tudjon szabadon mesterkedni, vagy

B.S.Weiss leideni anatómus rajza 1747-ből
vergődve az egyik kazamatarésen 
kért bebocsátást. Szavai szerint itáliai 
keresztény volt, a tengeren esett török 
fogságba, s hogy bizonyítsa metszet
len voltát, hajlandó testi jelöltelensé- 
gét felfedni, győződjenek meg sza
vainak hiteléről, annál is inkább, mi
vel fontos dolgokat szeretne elmonda
ni. Szóljon előbb, intett a hadnagy, 
majd ő eldönti, hinni fog-e neki vagy 
sem. Az ifjú elmondta, hogy a török 
táborban az a remény él, hogy hama
rosan beveszik a várat, ugyanis a vár 
kapitánya a szerdár embere, a beígért 
aranyak fejében hamarosan átadja a 
várat, s hogy mindez nem koholmány, 
azt bizonyítja a kapitány személyes 
jelenléte a jenői török alvezémél, vé
letlenül tanúja volt, amint köpenyébe

visszaszökvén, ne fedje föl a látottakat 
megbízóinak.

Nagy nevetések közepette ekkor 
letolták a tálján bugyogóját, s égő fák
lyákat tartva ágyékához, latolgatták, 
megfelel-e a valóságnak, amit jelölet
lenségéről mondott. Vidám jelenet 
volt, szívből tudtak rajta nevetni. A 
katonák villogó tekintettel martak vi- 
songó assszonyaikba, s kérdve kér
dezték, kívánják-e megtapogatni a 
gyanúba keveredett testrészt, amitől 
csak fokozódott a vígság, mintha nem 
egy ostromlott várban volnának, ha
nem holmi vásári mulatságban. De 
hát a katonák közül sokan azt sem 
tudták, ki ellen harcolnak éppen, s ha 
tudták, aligha érdekelte őket. A hon 
már régóta nem szerepelt harcra buz

dító szózatokban. A hon elveszett, Is
ten elhagyott minket, ölni lehet nap
pal is, éjszaka is, okkal és ok nélkül, ha 
van bor és markolni való asszonynép, 
akkor nincs ok a búslakodásra. Dő
zsölj, amíg lehet. A kard nem kérdi, kit 
szolgál, ha a te kezedben forog-villog, 
akkor léged. Bár omlanak a falak, 
azért még akadnak várak, védhetők 
vagy bevehetők. Vannak vezérek, akik 
rabolni akarnak, és markukból né
hány arany a porba hull, nem árt tehát 
nyomukban járni, a port feltúrni. A 
lélek kiröppent a testből, kiköltözött a 
föld alá, a földmadarak életmódját 
utánozva. A leslek egymást boldogít
ják, ne nyomozz oklondi éhenkórá
szokkal a lélek után. Arany és testek 
kufára vagy, nem a léleké. A test az 
test, csak a lélek lehet pogány,vagy 
keresztény.

A hadnagy csordultig töltött kan
nát emelt szájához, szeme sarkából a 
kapitány háza felé sandított, mikor ér
keznek már emberei a kardjukra tű
zött fejekkel. De ők a gyér fényben 
elvétették az irányt, forgolódtak a si
kátorokban. Vezérük, egy Almos nevű 
porkoláb vadul szentségeit, s belerú
gott a fáklyát előtte tartó emberébe, 
esztelen baromnak nevezvén, majd 
kitépte kezéből a fáklyát, s ő állt előre. 
Egy fél emberöltővel ezelőtt apja 
ugyarúlyen indulatokkal állt be az or
szágot György püspöktől megszaba
dító éjszakai lopakodók közé. 
Jobbjában kivont kard, baljában a lo
bogó fáklya. Nemcsak a düh vakította 
el, hanem a fáklya fénye is, nem ismer
te fel az épületeket, újra meg újra elté
vedt; társai kuncogva tréfálkoztak 
rajta a háta mögött, újabb szitkokkal 
és rúgásokkal próbálta dühét csillapí
tani, üvöltözött, meztelen kardjával 
hadonászott, erre az emberei ráuntak, 
és egyszerűen faképnél hagyták. 
Egyedül is el tudom intézni, morogta 
a porkoláb meg-megbicsakló maga- 
biztossággal. Hamarosan révbe ért, 
föltűnt előtte az istálló, ahol az áruló 
várkapitány rejtőzködött ördögi vé
denceivel. Megsuhintotta kardját há
romszor a levegőben. Úgy hitte, Isten 
azokat szereti, akik ölnek, rabolnak és 
válogatás nélkül leteperik az asszo
nyokat. Csakhogy ő nem tudott olvas
ni, és az elcsapott diák, aki őt meg
ismertette Isten Bibliájával, nem a 
Szentírásból olvasott föl, hanem egy 
fertelmes könyvből, a pogány Maruki 
gonosz irományából, az ördögi szekta 
antikrisztust imádó tanaiból.

Lábával betaszította az istálló ajta
ját

Xéniát a hosszan tartó ájulása 
mégiscsak hazavitte, nem csoda, ha 
nem akart felébredni. A gyűlöletes fe
jek a vesszőkosárban hevertek, és a 
tivornyák nélküli ház olyan újfajta le
vegővel telt meg, amelynek beszip- 
pantásával nem lehetett betelni; 
végigjárta a szobákat, fölmászott a 
padlásra, felkereste kedves zugait, és 
nagyokat kiáltozott, ámulva leste saját 
visszhangját. Az álomnál valóságo
sabb közeg vette körül, amikor föl
élesztették, azonnal menni akart, 
biztosan és határozottan emlékezett 
mindenre, nem kételkedett abban, 
hogy rátalál a hazavezető útra. Kilo
pakodott Kanizsa iné szobájából, vé- 
gigsiklott a kőlapokkal kirakott 
folyosón, lefutott a korlát nélküli lép
csőn, megkerülte az épületet, és to
vábbra is az ösztöneire figyelve, 
belépett az istállóba.

Nem értette, miért épp ide, csaló-
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dottan ocsúdott, a képzelet szobái he
lyén fehérséget talált, mintha megint 
köd takarna mindent, már nem emlé
kezett semmire, egyetlen szobára 
sem, nem emlékezett a hangokra, 
üresség vette körül; de aztán mégis 
felsejlett valami; noha nem oly dráma
ian, mint a szatmári piactéren: bomla- 
dozott a köd. Árút állat bőrredők közé 
rejtett szemeiben rálelt a tovább ka
nyargó ösvényre, és újra felidézhette 
a képeket, újra a házra tudott gondol
ni. Észre sem vette a saját piszkában 
üldögélő testet, mert a szemeket fi
gyelte. Csak az foglalkoztatta, hogy 
minél tisztábban láthassa a szobákat, 
és hallhassa a frissen megtelepedett 
csend különös hangjait Bizonyára a 
derék várkapitány is felfedezett vala
mit ezekben a szemekben. Viselkedé
sét mi mással lehetne magyarázni? 
Évekkel ezelőtt beleszeretett egy len
gyel nőbe, el nem hagyta annak távoli 
hazáját, miközben halottnak hitte 
mindenki, a nő házában éltek, ki sem 
mozdultak, reggel és este összekava- 
rodott, hajnalban ebédeltek és nappal 
aludtak; hónapokig tartott, amíg e 
szerfölött boldog álomból vissza nem 
tért. Csak pipázott, elhízott és kopa
szodó asszonya mellett, belecsonto
sodva az ürességbe, sorsát bele
törődéssel enyhítve, és gyáván hesse- 
gette emlékeit. Most talán újra felsej
lett előtte a nő szobája, talán hervatag 
szívében újra kivirágzott a szerelem, 
talán kísértésbe esett, hogy elhagyja 
boldogtalanságának szürke lakhelyét, 
talán nem volt ereje szembenézni tu
nyaságával, talán nem tudott fölülke
rekedni gyávaságán, talán zakla
tottsága is ebből eredt. És vajon mások 
mit láttak a szemekben? Szeretnek az 
angyalok, suttogta Xénia. A köd eltá
vozott, a nap ismét ragyogott, alátá
masztva a cigányasszony talányos 
jóslatát. Elporladtak a Szatmárra tartó 
karaván kalandozásai, a rikoltások és 
sikongások, a lecsapott fejek csonka 
fintorai, a porban tekeredő kígyó és az 
égen köröző madár fenyegető jelzései, 
elporladt a közelmúlt is, a rettenetes 
száguldás, az idegen nők nyájassága, 
a kapitány utálatosan rángatózó arca: 
a jelen burjánzott és kitöltötte létezé
sének eddig felhalmozott perceit. 
Minden azt a feltevést látszott igazol
ni, hogy megtanult imádkozni. Min
den nagyon egyszerű, minden csak 
ennyire egyszerű lehet. S ebben a fel
ismerésben megjelentek a fények is, és 
a berontó orvgyilkos remegni kezdett, 
mert ily kísérteties fényekkel még so
hasem találkozott, s a fényben áldoza
tait úgy látta,mintha üvegből vol
nának, látta a bennük dobbanó szívet, 
a lapuló borzként emelkedő, süllyedő 
tüdőket, és annyi volt a nyüzsgés e 
testekben, hogy kevésnek tűnt egyet
len kard.

Kint, a török táborban sem aludt 
senki, legtöbben a falakhoz vezető sö- 
vényala gutáknál serénykedtek, földet 
hánytak, földet hordtak, fúrták a ku- 
nikulusokat a falak alá, készülvén a 
reggeli ostromra, mert köztudott, 
hogy a rövid, intenzív harc a legered
ményesebb. Barcsai Gábriel, a török 
támogatására pályázó István fejede
lem követe, maga is ott tartózkodott a 
muzulmán táborban, s dörgedelmes 
parancsokat küldözgetett a várbeliek
nek, a Fejedelem nevében: azonnali 
megadásra szólította hitestársait. Mi
közben persze klávissal való titkos
írással azt szorgalmazta, hogy bárcsak 
két vagy három hétig tarthatnák s ol

talmazhatnák a várai Szejdi pasa, a 
porta főszerdára tömött párnák kö
zött heverészett; két lefátyolozott te
remtés legyezgette hosszúnyelű toll- 
bokrétákkal; villogtak a legyező páva
szemei, meleg volt, a mécses körül 
lepkék kergetőztek. Akárcsak Kani
zsai kapitány, ő is tisztában volt azzal, 
hogy mit hoz a holnap. Az alkudozók 
megkapják oltalomlevelüket, aztán az 
első útkanyarban kardélre hányatnak; 
a népnek persze semmi bántódása 
nem lesz, szánthatnak, vethetnek, 
szőlőjüket művelhetik, s a terményből 
szíves-örömest juttatnak a főszerdára 
seregének, ha nem is busásan, kenyér 
meg só mindig lesz.

Meg fogtok dögleni, dadogta a 
porkoláb, e hiú és buta férfi, és máris 
ugrott a kapitány felé, aki ugyan riad
tan megmoccant, de szemét továbbra 
is Varangyra függesztette; a porkoláb
nak hiába remegett a karja, nem vétet
te el a célt, a kapitány feje, mint egy 
hatalmas gyümölcs kettényílt, belsejé
ből csípős szagú lé fröccsent szét. A 
porkoláb önkéntelenül hátra ugrott, 
utálkozva felordított, mert hiába ölt 
annyi embert, hiába ismerte a testek 
halai előtti rángatózását, a spriccelő 
vérsugarat, a kiforduló bűzhödt bele
ket, efféle mutatványra nem számí
tott; a szörnyűségek látványának 
újabb hullámait várva, még egyszer 
lesújtott, az előbb támadt résbe ponto
san beletalált, amitől a koponya vé
gérvényesen kettéhasadt, és láthatóvá 
vált a nedvesen csillámló fejüreg.

Megfordult, Xéniára és a vadem
berre nézett, szemükben nem látta a 
rémületet, testtartásukban nem látta a 
félelmet, nem hallotta elfúló kiáltásu
kat: két üvegtest, két gyönyörűszép 
váza derengett előtte, és mert számára 
a szépség idegen ellenséges szerkezet 
volt, mostmár szemernyi ingadozás 
nélkül készült széttörni őket. Semmi 
sem történt. Xénia nem ijedt meg, 
mert egy hang tudatta vele, hogy 
nincs ok az aggodalomra, a következő 
pillanat, amelyben majd a porkoláb 
kardja dkkan, szerencsésen átfordul, 
ahogyan egy könyv lapja, meghozva 
a megnyugtató megoldást, eloszlatva 
minden kételyt és aggodalmat.

A részeg pattantyúsok figyelmen 
kívül hagyták a legelemibb óvintézke
déseket. A port próbálgatván, ahol a 
tüzes matériák voltak elraktározva, 
egy szikra a kész befedetlen hordók 
közé esett, a legnagyobb, legöblösebb 
hordóba. A szikra rövid ívét pontosan 
lehetet követni a sötétben, egyetlen 
kéz az útját állhatta volna, eltérítvén 
másfelé, ahol baj nélkül elhamvad, ha 
ugyan már a kifeszített tenyéren nem 
várja hasonló sors; mi több, akár 
egyetlen tekintet telepatikus beavat
kozása is képes lett volna megállítani. 
A felcsapott lángokat mérföldekről is 
észre lehetett venni, és alkalmasint 
csak mérföldekről észlelték, mert a 
közelben azonnal ellobbant minden 
szem, megolvadt minden élő és élette
len szerkezet, még a falon túli sáncok
ban fondorkodó sarobálok is meg- 
pörkölődtek, sőt megrémült az egész 
török ármádia, ki lóra, ki szekérre hág
va futott lélekszakadva, a janicsárság 
is a sátrakból kiszaladt, s csak jó távol
ról fordult vissza. Onnan már jól lát
szott minden.

Azok a várbeliek, akik házaikból 
az éjszakai levegőre kimenvén, ott hű
sültek, gyorsan enyésztek el a lángten
gerben, mely szökőárként, kibomló 
göngyölegként vonta be a piacteret s 
az odavezető utcákat. Égő hajú matró
nák rohangásztak égő ruhákban, és

iszonytató kínok között múltak ki. A 
robbanás ereje mázsányi köveket rö
pített szanaszéjjel, némelyek vízszin
tesen süvítettek el, s úgy taroltak, mint 
tölgyfagolyóbis a fabábuk között. A 
száguldozó kődarabok, a házak falán 
áthatolva leszakították a bentiek tag
jait, amikor pedig két golyóbis össze
ütközött, a keletkezett sörét szinte 
megőrölte a testeket. A lefékeződött 
kőszikla is tudott pusztítani, az egyik 
alatt Xénia kocsisának délceg férfites
te reccsent szét, épp a kapitány cseléd
lányával próbálván a szerelemélvezés 
fortélyait: ha más korban, jobb helyen 
kísérleteznek, ahol a halál maradan
dóbb és képlékenyebb anyagban kap 
formát, impozáns sírkertek díszeivé 
válhattak volna.

A hatalmas zengedezés, a fákylák 
elfuvatása, a cserepek fejveszett 
számyrakapása, az előzmények nél
küli szélsüvítés elbizonytalanította a 
lesújtani készülő porkolábot, mert bár 
a beálló sötétségben látva látta az 
üvegtesteket, önnön fényük bizonyta
lanná tette ottlétüket, azonfelül pedig 
a nemsokára felmagasodó lángok szo
katlan szögben becsapódó fénye is za
varta őt, eltévesztette az irányokat, a 
testek a szem számára bemérhetetlen 
távolságban lebegtek, csak kaszabolt, 
erős karjában megfeszültek az inak, 
csak vagdalkozott, de nem ért élő tes
tet a penge, hörgött, habzott a szája, 
neki-nekirontott a falaknak, mint a tü
kör visszfényét kergető megvadult eb, 
szíve a páncélmellényen dobolt, nem 
értette, mi történik, veszetten lihegett, 
az álbiblia átkait szórta szét, újra neki
rontott, s vesztére épp egy kampóra 
nyársalódott az eszement: ahol már 
nem fedte páncél, az alhasát akasztot
ta meg, s amikor hátrarémült, kirán
totta beleit.

A földi felfordulást óriási égi csat
tanás követte, végre megnyitotta a fel
hők nehéz tehertől feszülő hasát, és az 
eső szinte egyetlen tömbben zúdult a 
földre, eloltva minden tüzet, elmosva 
a zsarátnok csípős húgyszagát, hamut 
és salakot sodorva, a mocskos lébe 
hanyatló faldarabokat görgetve, ha
bosán hömpölygőd, örvénylett a siká- 
torokban, ki a tereken hullámzó 
tengerbe.

Xénia nem érezte a szétcsorgó trá
gyalében tapicskoló Varangy ázott 
bűzét, követte őt, ki az elpusztult istál
lóból, föl egy épen maradt falrészhez 
tapadó lépcsősoron; mire a lépcső vé
get ért, az eső is elállt. Megkönnyeb
bülten felsóhajtott a természet: a 
hajnal első fényeivel szellő érkezett, 
megszárította a lány ruháját, lágyan 
lobogtatta teste körül. És lám, a Nap 
is fölkelt. Körös-körül végnélküli, né
ma mocsár terült el, festői vidék, ami
lyen csak képzeletben létezik, 
varázslatos fényekkel, kikeverhetetle- 
nül káprázatos színekkel. A csonkán 
maradt bástya tetején megtorpantak, 
noha Xénia szívesen lépdelt volna 
még Varangy nyomában. Amikor 
Szatmárról menekült, apja levágott fe
jének fenyegető grimaszaitól és a por
ban sziszegő kígyó jeges tekintetétől 
iszonyodva, Zsibó tájékán szembefu
tottak a Szentpál felől érkező fejedel
mi lovascsapattal. Néhányan ül
dözőbe vették őket. Sötét erdőbe ér
tek, a gallyak összefonódtak, a fény 
nem tudta áttörni a lombokat. Ekkor 
a hintó hátsó falát hirtelen erős ütés 
horpasztotta be, mintha rátapadt vol
na valami. Xénia különös változást ér
zett lelkében. Ettől kezdve időről 
időre megjelent előtte egy kép, amit 
nem gyűlölet és iszonyat rakott ki, ha

nem ismeretlen sóvárgás adománya 
volt. Úgy csüggött Varangyon, mint 
csibe köti óján. Szerette volna, ha be
szél hozzá, buzgón csücsörítette a szá
ját, mintha máris utánozni akarná. De 
a vadembert, akárcsak Xéniát, senki 
sem tanította meg beszélni. Sütkérez
tek a melegedő napfényben.

Sem Kanizsai várkapitánynak, 
sem a főszerdár Szejdi pasának nem 
lett igaza. Ismerték a valószínűt, mert 
beleláttak az ember gyarló szándéka
iba és tarsolyukban őrizték az emberi 
tetteket befolyásoló összefüggéseket, 
csakhogy nem élvezték a jövőben lakó 
szellemek bizalmát. Próféciájuk lé
nyege azonban sohasem vesztette el 
érvényességét. Amikor tucatnyi em
beröltő tovatűnt már, Várad is több
szörösen átesett a romlás és újjáépítés 
zajos korszakain. A nép megsokszo
rozta tagjainak számát, miközben ter
mészete ugyanaz maradt: szántott, 
vetett, szőlőjét művelte, és örömest 
adózott hol a töröknek, hol a végvári 
kiskirályoknak. Mindig voltak várak, 
voltak védők és ostromlók. Észreve
hetően csupán a terep alakult át: a 
szentpéteri dombokon hatalmas ka
szárnyák fogták el a fényt, bennük a 
mindig harcba szólítható zsoldosok, 
asszonyok és állandóan apjuk fegyve
reivel ricsajozó csemeték; földből ki
nőtt kémények árasztották el füsttel 
Újbécs lapályos telkeit, ahol ablakta
lan házak dübörögtek folyton-foly- 
vást; a gyümölcsösök helyén kiala
kított sajátos faluban magányos házak 
álltak, jázminillatú nők siettek ki ka
puikon, majd csillogó-villogó vassze
kereken robogtak lefelé; a lankás 
folyóparton magas vaskolosszusok 
billegtek előre-hátra, hasonlítván 
ugyan némely vízimadárra, azonban 
méretük és erejük minden képzeletet 
felülmúlt; százmázsás kődarabokat 
lóbáltak csőrükben; üyen erő birtoká
ban nem csoda, ha a Körösök ágait 
egybeterelték, és számtalan kőhíd 
alatt vezették át a városon; a piactéren 
ugyanúgy mulatoztak egymással fér
fiak és nők, és a ledér nőszemélyeken 
ugyancsak több volt a hamis gyöngy, 
mint a testet fedő ruha: vihogtak és 
ittak, sőt férfimódra füstöltek is. A pi
actér kitágult, a régi fabódék és a szal
mával fedett viskók helyén üveg
fülkék csalogatták túlvüági fényekkel 
a vidámodni vágyó kompániákat, 
akik távoztukban fölszántották a por
ral telt kanálisokat, majd pezsgő boro
kat locsoltak szanaszét. Esténként a 
templomokban átszellemülten harso
gott a zsoltár, és mindig akadt miért 
fohászkodni. Az emberek imává fű
zött szavai és elkövetett tettei örökö
sen ellentmondásban álltak egymás
sal. Azt most sem tudták a harcbanál- 
lók, ki ellen harcolnak, csak azt, hogy 
rövid az élet.

Varangy felemelte fejét, megnyal
ta a szelet, és mintha a feléledő békák 
harsány kiáltozására felelne, bele- 
üvöltött a messzeségbe; esetlen igye
kezettel hajlítgatta a kiáltás hangjait, 
talán a lelkében felcsendülő dallamot 
próbálva lelkesen követni.

A bástya e kimagasló romdarabja 
sziget volt a mocsár közepén, nem ve
zetett út semerre, sem kelet felé, sem 
nyugat felé, a hely maga volt a megér
kezés. Mintha két kép vetült volna 
egymásra, a világ körbezárult, kívül
ről semmit sem mutató, szabályos 
gömb lett, összeért a vég az elejével, 
azaz innentől fogva minden, a vissza
felé ható szimmetria szerint: gomoly- 
gó rejtélyességbe vonult.
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MOLEKULÁK
Hogy a csend halála a hang, mindenki 

tudja, de hogy a hang halála a csend, ezt csak 
a beavatottak képesek felfogni, csak a hangok 
értik, az élő hangok és a halott hangok is. 
Teremtés és pusztulás, újrateremtés és újra- 
pusztulás, egyazon időben, mindig és min
denkoron. Mi volt előbb, az élet vagy a halál? 
A csend, mondanám, azaz a hang-halál. De 
akkor lennie kellett a hangnak előbb, azaz a 
csend-halálnak, és akkor...jaj, Atyám, miért 
bántod ezt az amúgy is jócskán igénybe vett 
szürkeállományt? Állítsunk fel egy új sza
bályt: nincs csend és nincs hang, következés
képpen nincs élet és nincs halál. Álom van 
csupán. Valaki minket álmodik, s az imák 
azért születtek, hogy a valaki ne ébredjen fel. 
Titokban persze hisszük a végtelent, mely 
túlvezet az álmon, időn és térén, és titokban 
azt is tudjuk, hogy nincs végtelen: az a nyúl
farknyi álom egyszer elkezdődött, és egy vi
lágnagy ébredéssel vége lesz. Az öngyötrés 
felesleges: mármint hogy kinek az álmában 
vagyunk jelen. Lehet, hogy az álom is kísér
let, valakik valahol figyelik a hangot és a 
csendet, az élet s a halál egyenértékű egy 
illattal, mely jött és tovaszáll, az anyag és a 
szellem egymásba olvad egy hatodrangú 
kémcsőben, amelyre senki sem figyel oda, 
csak van, hogy legyen, ha már úgy alakult, 
hogy a csend s a hang kipárolgásából léteznie 
adatott. Nem színház az egész világ, csak 
díszlet. Tárgyi és szellemi. Minden a véletlen 
műve, nincs felsőbb elrendelés, sorsszerűség 
és reinkarnáció, nincs őrjöngő szerelem és 
vérfagyasztó gyűlölet, nincsenek hívők és hi
tetlenek, mindez egy őrült elme műve, de az 
is lehet, hogy egy zsenié. Persze sunyi ötlet 
volt ilyesmikkel leigázni a testet és a szelle
met, de ebből fakad újra a csend s a hang, a 
hang-halál s a csend-halál. Ez a kísérlet objek
tuma: melyik volt előbb? Ha a válasz meg
lesz, felébred a cavia cobaya. Egyelőre minket 
hordoz az álma, néha könnyű a teher, néha 
nehéz a rakomány, de azt is tudni kell, hogy 
még az álmokban sem jegyeztek fel évezrede
kig tartó álmokat, egy röpke óráról van szó 
csupán, a kérdés az, hogy hányadik percnél 
tart az órám utató. Csakhogy ott nem a mánus 
forog az óra lapján, egészen más az időszámí
tás. Hogy milyen? Hát ez az, hogy milyen. 
Irgalomért esdekelve nem fogjuk megállítani 
az ismeretlen időszámítást. Buddha is kevés, 
mégha a képzelet s a félelem szülte összes 
Fentvalók kartáncba lendülve nyeglésked- 
nek Buddha körül odafönt (az "odafönt" szó
lá sm o n d á s, m o n d at-tö lte lék , vagy a 
nagymánus szerepét tölti be, amelyet térden 
állva vagy keresztre feszítve próbálunk 
visszarángatni a kezdetekre), milliók duru
zsolják egyre hangosabban a Koránt, a Bibliát 
már rikácsolva üvöltjük fel a nem létező ég 
felé, mindez hangnak hang ugyan, de csak 
cirpelés, a csend-haláltól még messze van. A 
nihilizmus vádját rezignált mosollyal néze
getem: parányi, unalmas és hasztalan, hang
forrásnak k evés, a csen d -m olesztá ló  
agyszülemények közé sorolom, márpedig 
ami a csend s a hang között van, annyit ér, 
mint egy haldokló cinege utolsó számycsa- 
pása: elsüllyedt hajó ormán a lobogó. Igazi 
hangra és igazi csendre volna szükség, hogy 
a hang-halál s a csend-halál egymást váltsa 
fel szüntelen, legyen: unos-untalan, hogy a

válasz elodázódjék az örökkévalóságon túl
ra, hátha ez egy rövidke perc csupán abban 
az ismeretlen időszámításban; s ha mégis egy 
óra? Akkor csak annyi történt, hogy hülyesé
geket álmodott a cavia cobaya. A kalodából 
már csak derülni lehet ezen, öntözzük a ter
mést, imádjuk Istent, közben ragozzuk a ra- 
goznivalót én nihilista vagyok, te nihilista 
vagy, ő nihilista, mi nem vagyunk nihilisták, 
ti nem vagytok...ők nem.... Ez hang vagy 
csend? Még egy percet, azt a kicsike örökké
valóságot, kérjük szépen... Érdemes isten
ranggal felruházni egy álomban ringó tengeri 
malacot? Azért az utolsó cigarettáért? Ne
künk? Akik Antarktisz voltunk és Krisztus és 
rakott káposzta és atombomba és Hamvas 
Béla? Ez volt a csend-halál. Aki hangot akar 
ölni: legyen elsüllyedt Antarktisz, keresztre 
feszített Krisztus, elfogyasztott rakott ká
poszta, atombomba utáni csend és Hamvas 
Béla. Itt a titok nyitja: a hang s a csend ugyan
az volt s ugyanaz maradt. És a kémcsövekben 
megfejthetetlenül fortyognak a sokismeretle- 
nes képletek. Vége a komédiának. Hát, Bajaz
zo, ez jólesett.

A temetőben láncra verik a lovakat. A 
lábukra tekert rozsdás, földszagú láncsze
mek kart karba öltve tépik a paták fölötti 
szőrt, húst, csontot, szövetet. Hogy a tehertől 
ne rogyadozzék a láb? Lélek nélkül nehezebb 
volna a test? A lélek súlytalanabb, mint a 
kozmoszban röpködő asztronauták? A gon
dolat, a mosoly, az akácfaillat és a kézfogás? 
Egyetlen súly (súly?), mely negatív értéket 
hordoz? (Elhessegetem a szenteltvízbe már
tott gondolatot, hogy netalán küldetést telje
sít és szárnyakat jelent.) Unalm asak a 
kérdőjelek, bizony. S hát akinek két lelke van? 
Vagy lelket lélekkel cserél? S az Isten, aki a 
lelkek arzenálját tartja kegyelmes markában, 
a mérleg nulla alatti régióiból irányítja a ha
lott-vonszoló, láncra vert lovak hadát? (A 
szellemmel nem foglalkozom; a piszlicsáré, 
szolgasorsban görnyedő állatfajtákat az újko
ri mengelék boncolgatják a disszertációk lap
jain. Akadémiát ebből lehet építeni. Olyan is. 
Ha a haza is erre könyököl, lekonyult feje alá 
kirajzolhatod az utolsó keresztet is.) Apropó: 
a láncot ne vegyétek le a nyakamról, a béklyó 
is ott maradhat a bokám körül, és hadd csil
logjon a bilincs karperecként a föld alatt A  
csecsebecséket az árnyék is szereti, a tékozló 
szellemek (vannak? Te tudod, Uram, hogy 
kik viháncolnak körülötted; nem én találtam 
ki, Te diktálod a szót), szóval a mennyek 
szomorúsága, a fajtalanok, a képmutatók ma
gukra öltik a csillogást, a táncra perdült bilin
csek béklyókkal lejtik az égi menüettet, 
sziámi ikrek: a napfogyatkozás s a Fentvaló. 
A halál nem viháncol. Az egy komoly úr, 
fekete gatyát visel és fekete kalapot. Nem
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kackiásan, csak úgy, ahogy az angolok. Cso
da, hogy sikere van? Aztán meg agyonreklá
mozzák a tem plom okban, benne van a 
mesékben, a csillaghullásban, az Imákban, a 
himnuszokban, s a harangok is őt dicsőítik 
minduntalan. "Meglátod, milyen jó lesz ve
lem, itt ülsz majd te is a jobb felemen, s együtt 
nézzük, ahogy bűnös testedet kannibálok 
marcangolják odalent." Az átlényegített rot
hadás isteni invenció. A hétköznapi katarzis 
ehhez képest egyszerű kötőszó. Pamflet-sza
got érzel? Olvass novellát, édesem. Ez is an
nak készült, csak más útra térített az Úr. Még 
címet is adtam volna néki, lehetett volna "Oh, 
hála Néked", vagy "Oh, boldog halál". Csak
hogy a mindennapi keresztre feszítéstől elön
tött az indulat, de mondhatnám azt is, 
hogyha állandóan szegecsekkel díszítik a hú
sodat, a hálaadó imákat üvöltve adod elő, 
nem selypít ajkadon a szó, közben a lehango
lódott mennyei harsonák az énekes könyvek 
rojtos lapjai között várják a karmesteri pálcát, 
amelyet réges-rég eltörve dobtak a limlomok 
alá. Kérjél segítséget. Uram. (Te kihez imád
kozol?) A hitetlenek karlendítésétől nem 
csendül fel a mennyei induló, persze a rom
lott képzeletű apácák vihogása is lehet trófea 
a földön összetákolt budik falán. Hogy mi 
van? A Nagy Alkotást csipkedi egy halott? 
Vagy élő volna ez a hitet gyalázó pemahaj- 
der? Ez a szemét? Akit magadhoz rendelsz, 
hogy szecskára tépett lelkét atomjaiban verd 
agyon? Azt a súlytalant? Azt a mételyt árasz
tó gyalázatot? Merthogy kimondja a saját iga
zát? Hogy a boldog halál-hit bilincsben  
született varangy osbéka-brekegés, amely pa
lásttól palástig vergődik, hogy végül az 
imákkal együtt lapátolják az anyaföldbe? Fáj 
ez a fülednek, Uram? Mondok egyebet: Isten, 
áldd meg a magyart. Nem engedik, Uram. S 
ha engednék is, hol kószál a magyarok istene, 
hogy nem hallja meg? Jó, nincs füle. De tenni 
tehetne valamit, például kacsinthatna. Cin
kosan. Hogy várjatok még ezerszáz évig, 
dupla vagy semmi, aztán legfeljebb magam
hoz ölellek benneteket mind. Vagy súgná a 
fülembe, mielőtt a négy szeget beverik a ko
porsóm fedelébe (a hitetlenek is megkapják a 
maguk kupoláját), hogy miért tekernek lán
cot a lovak lábára? Még ezt sem? Már csak 
annyi marad, hogy nézzük, ahogy a latrok 
egymásra kacsintanak. "Milyen ott neked, 
komám?” "Hát, ahhoz képest, ez nem is 
olyan..." Mihez képest? Mihez? Mihez? Kér
dezem újra és újra. Temess szerelmet, hitet, 
hazát, múltat és jelent, hantold el az utolsó 
falat kenyeret s a hajnalcsillagból a fényt, s 
akkor megtudod. Ki mondta ezt? Ki beszél 
ide bele? fönos vigyorba fullad a szó (boldog 
vigyor csak Néked adatott), a kiszáradt to
rokban elsenyved a hang, s a lovak lábán 
tovább csörög a lánccsomó. Tulajdonképpen 
mindig ugyanazt szabad mondani, ugyanazt 
szabad mondani, ugyanazt szabad mondani, 
a gondolat az alázat jegyében fogant, az alá
zat jegyében fogant, az alázat jegyében fo
gant, mindezt háromszor kell ismételni, vagy 
háromszázszor, vagy háromezerszer, egyet
lenegy láncszem mentén járjuk a kitaposott 
utakat, nincs elágazás, szabad akarat, bonyo
dalom, a rendőr-szellemek édeskés füttysza
vára menetelünk körbe-karíkába, éljen a 
halál, a halál, a halál. Varázslatos visszhang
nak tűnik, pedig csak egy ócska, kopott ruhá
jú vezércsillag. Kellett ez neked? Fogd, 
imádd, szopogasd. Boldog életet kaptál, s egy 
még boldogabb halált S a kettő között, előtt 
és után egy mosolygós, viháncoló szellemek
től ajnározott isten reklámozza önmagát
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— ÖREGKORI MEMÓRIAPRÓBÁK —
A BESZTERCEI ÁRADÁS
Am it m ost elmesélek, az a múlt század  

utolsó évében történt. Fiatal koromban hal
lottam  egy olyan öreg férfitől, mint amilyen 
m ost vagyok én, és azért m ondom  el, hogy  
ne merüljön a feledés több ezer éves mocsa
rába, ahonnan már senki sem  emelhetné ki, 
mert nincs olyan erő a világon.

A  besztercei földesúr leánya, a környék 
legszebb hajadona, aki ha dalolni kezdett, 
köré gyűltek az ég  madarai és az erdő vadjai, 
szem eivel m egszelídítette a legtüzesebb lo
vat is, szóval az a lány sokat hallott a titokza
to s  ju h á sz r ó l, aki a fe lh ő k  m ö g ö tt i  
hegyekben legeltette nyáját és onnan soha
sem  ereszkedett alá. A  besztercei asszonyok  
ismeretlen rend alapján kora tavasztól késő 
őszig  feljártak a hegyre júhsajtért, jóféle, ízle
tes túróért, édes és sós ordáért, s m ég ki 
tudná m egm ondani m ilyen ínyencségekért. 
Akitől én hallottam a történetet, maga sem  
tudott erről ennél többet, mert az asszonyok  
férfifül közelében sohasem  beszéltek hegyi 
útjaikról. 1899 nyarán Gátffy Eleonóra hiába 
kérte az apját, hiába rimánkodott hétről hét
re, h ogy  m ehessen bár egyszer a besztercei 
asszonyokkal fel a hegyre, a szigorú, leánya 
sorsára v igyázó  apa hajthatatlan maradt. 
A m ikor a lóistállók eresze alól a fecskék és a 
Beszterce környéki lápokról a gólyák gyüle
kezni kezdtek, amikor a besztercei szilva ke- 
m é n y d o n g á jú  h ordókba k erü lt, G átffy  
Eleonóra utolsó próbálkozásra szánta el ma
gát. Ez alkalommal nem  apjához fordult. Ab
b an  r e m é n y k e d e tt , h o g y  ha é n e k é v e l  
előcsalogatta a madarakat és m indenféle er
dei állatokat, akkor talán hangja hatással lesz 
a titokzatos juhászra is, akit ezidáig csak a 
besztercei asszonyok  láttak. És m indenki 
nagy örömére, mert szerették a helybéliek, 
ha Gátffy Eleonóra énekelt, a lány esténként 
gyönyörű nótákat röppentett el a távoli kék
hegyek felé. Akkor ő sem  gondolhatta, hogy  
ez a baj kezdete. Senki nem  sejtette, hogy  
ebből isszonyú  katasztrófa lesz. A csoda vé
nasszonyok nyarának utolsó napjaiban tör
tént. Felröppent a hír, hogy a Beszterce folyó  
partján ismeretlen juhász ütött tanyát. A  hír 
a hajnalban kifeszített ököm yálak húrjain 
pillanatok  alatt szétterjedt, és a környék  
asszonyai tudták: az ő juhászuk érkezett 
m eg. Gátffy Eleonóra egy teliholdas éjszakán 
hálószobájából óvatosan kisurranva a folyó
partra sietett, ahol lélegzetelállító látvány
ban vo lt része: m egpillantotta az ezüstös 
vízben fürdő juhászt. A kúriára csak másnap 
hajnalban tért vissza. A  m ai napig sem  lehet 
tudni, m i történt akkor éjjel a Beszterce folyó  
partján. Ilyen-olyan találgatásokat hallani le
hetett, d e biztosat senki sem mert állítani. 
Elég az, h ogy  a juhász m ég aznap este beál
lított a iü ldesúrhoz, akitől egyszerű, ám

őszinte szavakkal megkérte az Eleonóra ke
zét.

A meglepődött földesúr kénytelen volt a 
közeli diófához menni, hogy nekitámasz
kodhasson, ezzel is némi időt nyerve a vá
laszadásig.

Te juhász, szólt Gátffy urunk, csak akkor 
lehet szó erről, amikor lesz kétezer juhod. 
Két nap múlva visszatért a juhász és jelentet
te: megvan a kétezer juh. A szavakat nem  
találó földesúr kibúvón törte a fejét és m en
tegetőzve újabb feltételt szabott. Tizenkét 
szobás lakásod legyen, juhász, másképpen 
nem lehet a leányom a te feleséged, mondta 
Gátffy báró úr. Égy hét sem telt el, amikor 
ism ét jelentkezett a rejtélyes hegyiember, 
hogy készen a ház, mind a tizenkét szoba be 
van rendezve. N em  vagyok szavátszegő em
ber, hümmögött a földesúr, de mint férfi a 
férfinak, el kell mondanom, hogy a leányom  
anyjától különleges igényeket örökölhetett, 
és ezért csakis akkor lehet a te feleséged, ha 
a farkad harminc centi. A juhász rövid töp
rengés után már menetközben válaszolt: a 
négyezer juhomból kétezret eladtam, a há
zamnak felét elbontottam, de a farkamból tíz 
centit m ég a Szűzanya kedvéért sem fogok  
kivágni. Es eltűnt a juhász, olyan nyomtala
nul, mint ahogy jött. A besztercei asszonyok  
úgy tudják, hogy a hegyen túlra ment, ott 
próbált szerencsét. Gátffy Eleonóra attól a 
naptól kezdve egyetlen pillanatra sem  hagy
ta abba a sírást. Apja m esszi földről hívott 
tréfamestert, Bécsből bohócot, Sztambulból 
kardnyelőt, medvetáncoltatókat a Kauká
zusból, de senkinek sem sikerült felvidítani 
a szomorú, zokogó kisasszonyt. Gátffy Eleo
nóra tavasszal visszadta lelkét teremtőjének, 
testét a puha besztercei földnek. Nem  sokkal 
halála után akkora áradás támadt, hogy el
mosta egész Beszterce vármegyét. Soha ak
kora pusztítást nem látott a vidék, pedig m ég  
sokan emlékeztek a tatár- és törökjárásra, a 
pestisre és más gyógyíthatatlan nyavalyák
ra. A z idősebb besztercei asszonyok úgy tart
ják, h o g y  G átffy Eleonóra szerelm éért  
kiontott könnyei okozták az árvizet. És azt is 
mondják, hogy az áradás állítólag ötven  
évenként megismétlődik, de azelőtt már öt 
évvel gyülekezni kezdenek a sötét felhők a 
besztercei hegyek fölött, és éjszakákon halk 
sírást hoz a szél az egykori kúria felől. A  
következő áradás kétezerre várható. Az idő, 
amint tudjuk, rohamosan telik, és az ötven 
évvel ezelőtti utolsó pusztításra gondolva a 
beszterceiek már kezdték megerősíteni há
zaikat, gátakat építenek és mélyítik, szabá
lyozzák a hegyekből lefutó patakok medreit.

F Ü L Ö P  L Ó R Á N T  

F E L T Á M A D Á S
elment
mint a többiek 
hosszabb-rövidebb időre 
visszatér 
mint a többiek 
hosszabb-rövidebb időre

(AHOGY)
ahogy az 6r 
ahogy a tenger 
ahogy a föld 
ahogy a bilincs 
ahogy a rendőr 
ahogy a kincs 
nincs
úgy szeretlek tisztán
őrülten
egymagunkért

VÁRAKOZÁS
lázadás a keresztrefeszttett tűzben 
ahol
lefegyverzett lépcsők mohásodnak

KIRÁLY ZO LTÁ N  
KARÁCSOKIY
igen is meg nem is 
kell is meg nem is 
akarnám de mégsem 
tudom de titkolom 
hiszem de kétlem 
tűröm de nehezen 
élnék de halok

LUCKY STRIKE
miközben gyalog 
haladok 
a te kerted felé 
kinyitom a szemem 
por van 
visszanézek 
köd van és 
téged látlak 
amint ülsz egy 
szürke szivárványon

V A J O N ?
Reggel. Állomás.
Sok hideg.
Időzített tévedés, 
a vonat késik. 
Annakareninák bánatára 
az öreg Lev már 
alkoholizál?
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GYÖRGY ATTILA:

OLVASÓNAPLÓ, 
'95. MÁJUS
Márai Sándor:
Szindbád hazamegy
N em  tudom , mások hogy vannak vele, 

jómagam m indig félve veszek a kezembe 
egy  Márai-könyvet. Persze, ki nem hagynám  
a világ súrú kincséért — de félek is tőle. Félek, 
mert egy idő  után, olvasása közben, a folya
m atos gyönyörből feleszm élve arra gondo
lok, nem  is lenne szabad másként írni; ilyen 
szépen, ringatón kellene hangozzon minden  
mondat: sim ogatva teremteni szép, régi vilá
got, ma, amikor tudjuk, az új m indössze ér
telm etlen  blöff. íg y  írni pedig  Márai, és 
m estere után alighanem már lehetetlen: no 
és akkor m i értelme a toliforgatásnak?

L e g u tó b b  a Szin d b ád  hazam egy-nél 
éreztem ilyet. Pedig ez a könyv nem  tartozik 
Márai legismertebb m űvei közé. Tulajdon
képpen egyfajta stílbravúr, tisztelgés a pá
lya tá rs é s  m ester, K rúdy em lék e  elő tt, 
remekbe sikerült tükrözése egy gyönyörű, 
talán sosem volt kor és társadalom hangula
tának. A  stílbravúr egyetlen "hibája, hogy  
tök életesre  sik erü lt, tú lságosan  is jóra: 
Krúdy m inden bizonnyal egyik legjobb al
kotásaként büszkélkedhetett volna ezzel a 
m űvel. "Krúdysabb" és "szindbádabb" ez a 
könyv, mint az igazi. Valószínűtlen szép, va- 
lószínűtlenül szépen van megírva m agya
rul: tejjel-m ézzel fo ly ó  szö v eg , álom ba  
ringató nosztalgiatenger, melynek partján az 
örökkévalóságig lenne jó üldögélni. Pedig... 
hát nem  is szól semmiről. N em  is kell: hisz 
m inden benne van.

N em  tudom , hogyan lehetett ilyen jót 
alkotni. Ehhez azt kellene tudni, amit Szind
bád. Amiről Márai is csak annyit mond: "Volt 
itt egyfajta titok, melynek ismeretéért a hajós 
nagy árat fizetett, s a csodálatos az volt, hogy e 
titkot még az irodalom sem tudta az emberek 
értésére adni."

Éreztetni, azt viszont igen. És itt van a 
bölcsesség.

Alexander Szolzsenyicin:
A Gulág szigetcsoport
Jópár évvel ezelőtt, valamelyik sd-fi no

vellában (!) bukkantam egy megállapításra, 
miszerint az értelmes lények egyik fő sajá
tossága az, hogy képesek fogságban tartani 
más élőlényeket. Ez a megállapítás is, mint 
általában a nyilvánvaló igazságok, jó poén
nak tűnt, aztán el is merült a tudatalattim
ban, hogy aztán most, a Gulág szigetcsoport 
olvasása közben kerüljön újra felszínre.

A  rabtartás, találékonyság és gonoszság  
(—  két újabb, jellegzetesen emberi tulajdon
ság — ) tökéletes ötvözetét azt hiszem, lege
lőször Orwell m odellezte m eg az 1984-ben. 
Csakhogy, az valahogy m égis más volt; más, 
mert amit ő írt, bármennyire is valóságízű, 
mégiscsak fikció, az olvasó tudja, hogy a 
valóság csak majdnem ilyen, Orwell diktatú
rája túlságosan jól működő; tökéletes ahhoz, 
hogy emberi lehessen. Idegen az emberi lét
től.

AG ulág viszont ennek ellenkezőjével ha
sít velőig, borzaszt el. Azzal, hogy amit fel
sorol, azok tények, ráadásul emberszabású, 
em berszagú tények, am ik nem  is  esnek  
olyan távolra tőlünk: sem  időben, sem tér
ben, sem mentalitásban. A  Gulágban történ
tek nem embertelen dolgok, hanem m élyen  
emberiek. Ilyen fokú aljasságra, találékony
ságra, a rabtartás, az öncélú pusztítás ilyen  
m élységeibe csak emberek, azaz emberek 
egy  része süllyedhet. A m ásik része az, 
amely ugyancsak emberi kondíciójánál fog
va kénytelen ezt újra és újra elviselni. H ogy 
a könyv kommunista börtönökről, lágerok
ról, kommunista államhatalomról szól, az 
ma már szinte mellékes. Csak annyiban van 
fontossága, hogy lám, ezt is vígan túléltük. 
És sovány vigaszként szolgálhat a tény, mi
szerint az emberi találékonyság sosem lép

heti túl az emberi tűrőképességet. Legfen- 
nebb egyszer, azután pedig rabok híján már 
rabtartók sem  lesznek. Ki tudja, talán értel
m es emberi lények sem. Ami a "Gulág" olva
sá sa  u tán  nem  is  tű n ik  o ly a n  n a g y  
veszteségnek.

Kirekesztők.
Antiszemita írások (1881-1992)
Furcsa dolog ez az antiszemitizmussal. 

A z emberfia hosszú ideig  azt sem  tudja, 
eszik-e vagy isszák, aztán egy idő után egyre 
gyakrabban hall róla, közeledik, mint egy  
frontátvonulás, lassan mulattatni kezdi ez a 
hisztéria, m ígnem  arra ébred, hogy ezen  
vagy azon a félen van. H ogy filo - vagy anti-, 
holott semmi köze az egészhez. H iszen úgy, 
ahogy van, nevetséges.

Csakhogy ez a nevetségesség m ég nem  
változtat a tényeken. A jelenség létezik, és 
nem lehet sem  komolyan venni, sem  kom o
lyan nem venni. Félreállni m eg pláne nem. 
Disztingválni m ég annyira sem.

Pedig az antiszemita nem szükségszerű
en buta, dem agóg, vérgőzös vadállat; lehet 
csiszolt, szellem es, m űvelt, mi több: hum á
nus beállítottságú is. Dühringtől Csoóri Sán
d o r ig , S z á la s itó l  N é m e th  L á sz ló ig  
mérhetetlen az út. Csűr ka István és Henry 
Ford sem ugyanaz a fajsúly.

Az is egy jó kérdés: honnan kezdődik az 
antiszemita? A  zsidóviccektől? A z újságcik
kektől? A progromoktól? A z antiszemitiz
m us, és egyáltalán a "zsidókérdés" kicsit 
m indig olyan, mint a székely bácsi dilem m á
ja, miszerint ez "vagy valami, vagy m egy  
valahová". A z sem  világos, kinek használ és 
kinek árt többet. T

Ezekre a kérdésekre a Kirekesztők-ben  
sem találtam választ. A kötetben szereplő 81, 
igen  reprezentatívan összeválogatott írás 
m indenképp olvasásra érdemes, képet nyújt 
egy természeti tüneményről. A válasz azon
ban elmarad, s azt hiszem , éppen itt van a 
kutya elásva: m indaddig, amíg választ kere
sünk, benne vagyunk a pácban. Kívül, vagy  
belül, a filo- vagy anti- pácban. Végső soron 
m ég az is megtörténhet: azért nincs m egol
dás, mert nincs probléma.

FAZAKAS ATTILA-HUNOR
C I N K E K A R M O K
(részlet)
és ahogy megreked a lencse üvegrózsájában a 
széngalamb, csupa tágított lélegzetvétel a nyár 
omló hálófonatában, pókfehér arccal tovább biztatni 
reméled-e magad (?) és ahogy tovább mágneses be
csapódással a házak forró síkjai fölött a látóhatár 
állkapcsaiba szorul, emlékeiden átlépnek a hangok 
távoli csábításai az időnek: királyi fegyelem többé 
nem segít, felsegíted szégyennel locsolt álmaidat, 
másik képet választasz, kapkodsz ideges költőnő. 
tojás alól nézel a nappalok hasára és hegyesek pilla
nataid mint a kisiskolások ceruzái, te azzal rajzolsz 
hogy vétesz és rányitsz másokra is bánataiddal, 
erdő-ránc lomb-árboc korhadó hajlatok virradat a földi 
rekeszekben, sose hatalom, mert nem csírázik ott a fény 
és nem köt lobogót a szerelem, létezik észrevétlenül 
titkait is kinevetve, tűzben oldódik félrefordulva, ha 
megérkezne, micsoda ostobaság, fáradtsága se volt őszintébb, 
és leírta hogy nem jön. valaki legalább, tollakat talált 
regényeiben, fészket tűzdelt sáros szikrákból halálának 
ott is. várta hátha megtörténik, akkor rátalálhat bárki 
és lehet üldözött azután.

M E R T  M E G J Ö T T E M
Verdes hajamban az eső, megjöttem hát, 
mint ki messze volt, s mocskaiból hazatalált.
Értem nyitsz ajtót, s csendet a szónak, 
öregek ablakán napraforgók úsznak.
Még nem hiszlek eléggé, még érzem magamat, 
ahogy félrenéz, bármit gondolhat.
De tétovaságomban, ahogy előtted állok, 
mint hangon a fény, magamon átlátok.
így leszel némaságomra örök vigasz, 
ki gondjaimért velem virraszt.
Kit megtalálni már-már kegyelem, 
lüktetek lélegzeteddel.
Izzadt ingeim sorra elégnek, 
hallom a lángok hogyan zenélnek,
s átölelve ázottan akkor én,
sugárzó lomb vagyok mosolyod gyökerén.

9



HELIKON

KÖTŐ ÁRON 
A  DIDERGŐ 
BALLADÁJA
fázik a fattyú  
fekete hattyú 
ott tova siklik 
meg-megfenéklik 
ott rohan 
ott rohan 
túl a tavon

fázik a fattyú  
sötét a kátyú 
van még barátom 
ezer karátom 
elszalad 
elszalad 
innen a tél

vérzik a fattyú  
befagyott kátyú 
kapok feléje 
nézek beléje 
kitörik 
kitörik 
most a karom

vérzik a fattyú  
zúzmarás hattyú 
itt jár a jégen 
kel-kel az égen 
itt suhan 
itt suhan 
könnybe reped

FÖLDNEK 
MÁSIK JEGYESE
Földnek jegyese
kapaszkodom
kapaszkodom
rongyaidba
ügyelek rá
hogy a halál
meg ne fogja
meg ne fogja
Fenn az égben
fenn is por van
poregekben
porfelhőben
tikkaszt Minden
amíg itt lenn
finom a fú
még mellé is harapok
csak tapasszál egy marék
csókot a mellem alá
Földnek Jegyese
ne hagyj!

FEMINA
M it nyújthatok 
mit adhatok 
mit kaphatok 
mit mondhatok 
nyűt rózsavíz végtagok 
bába-bársony alakok 
piros aranycipellők 
piros mámort cipelók 
piros lelket viselők 
Miközben piros 
ibolyát dobog 
és sír és ropog 
nyüszít és kopog 
az enyém —  korog 
a szegény burok —  
csak ennyit tudok 
s hogy olyan boldogok 
kik nem szeretnek

/

BAKTASS BOLOND
Baktass bolond 
a tündérek tánca 
elnyomja az iszap zúgását 
vizes szamáron keresd a napot 
hadd hogy tiporjanak 
élsz tovább te úgy tudod 
virág nő a hasadra 
s lyukas ingeden becsurog 
a göncölszékér

SZERELMEM
TÖRTÉNETE
RÖVIDEN
Gyúrt fájdalom andalgott a kietlenben.
A Nap ránevetett. Gyúrt fájdalom felnézett, 
elöntötte a melegség, 
s átalakult nemi fájdalommá.

A DAL
Fényévekkel ezelőtt 
selyem-sárga délelőtt 
elhaladt egy piros folt 
szürke vágyaim előtt

Minden percben ezután 
hamvas-hideg délután 
visszatér a piros folt 
bíbor álmaim után

VITAIRAT
A kritika attól kritika, hogy szerzője hát

térbe vonul, és a művet értelmezi. Az értel
mezésen belül a legnagyobb szabadság 
engedélyezett neki: kiválaszthatja a szerinte 
legjobb és legrosszabb írásokat, megmond
hatja, hol szaladt el az író tolla, megnevezhe
ti azt az irányt, mely felé a pálya elmozdulni 
látszik. Egyet azonban semmiképpen sem 
szabad tennie: nem húzhatja saját ideológiá
jának ruháját az opusokra. Ezek ugyanis, így 
vagy úgy, de föl vannak öltöztetve már.

Sajnos, Sántha Attila éppen ezt a szabályt 
hagyja figyelmen kívül Molnár Vilmosról írt 
kritikájában (Egy érdekesen értékes könyv 
LEVÉLSZINGAPRÚBÓL. Helikon, 1995.17. 
szám. Serény Múmia). Néhány idézet, kom
mentárral:

"A kötete megjelenése után, azt hiszem, 
végre kijelenthetjük, hogy Molnár Vilmos 
(merjük kimondani, az istenért!) a non- 
szensz-groteszk-populáris irodalom egyik 
jelentős alakjává lépett elő, a Stephen Le
acock, Karinthy Frigyes, Edward Lear, Alf
red Jarry által fémjelzett vonalat erősítve."— 
Először is: vigyázzunk az arányokra! Molnár 
Vilmos szerintem is erős tehetség, de a fenti
ek mellett említeni talán enyhe túlzás. Aztán 
meg, miért kellene oly igen nagy bátorság a 
megnevezett stílusirányzat képviselőjeként 
emlegetni? Bár, ami azt illeti, a "populáris" 
szó mást jelent. Karinthyt lehet groteszknek 
nevezni, de populárisnak már kevésbé. Az 
utóbbi jelzővel, mondjuk, Sandra Brown-t 
illethetnők— ám a vele való párhuzam sértő 
lenne Molnár Vilmosra nézve.

"Ezek az írások annyira megdöbbentően 
triviálisak és hétköznapiak, amennyire csak 
egy ízig-vérig századvégi, sokat olvasott, a

posztm odernizm ust és a derridizmust kisuj
jában tudó kelet-európai, kissé cinikus, de 
alapjában véve nagyszívű és gyerekes strici 
m űvei lehetnek egyáltalán." —  A triviálisra 
a Magyar Szinonima-Szótár (Akadémiai Ki
adó, Budapest, 1991, Második kiadás) egyet
len szinonimát tud: útszéli. Az útszéliség 
lenne a kötet legnagyobb érdeme amellett, 
hogy szerzője ismeri a posztm odem  elm éle
teket és Derridát? Úgy gondolom, az iroda
lom legjobb tulajdonsága, ha jól m eg van 
írva. M ég jobb, ha a szerző olyan hangot üt 
meg, mely senkiével sem téveszthető össze. 
Ismeri-e vagy sem Derridát — ez m ásodla
gos szempont, lévén, hogy például Doszto
jevszkij sem ismerte Derridát.

"Oly természetes módon rombolja le (ti. 
M. V. — D. P. megjegyzése) a még megma
radt európai mítoszainkat, hogy csak ámu- 
lunk, milyen hülyék lehettünk, hogy e 
fennkölt dolgokban öntudatlanul is hittünk 
(mert belénk nevelték, hogy vigye el az ör
dög)." — Ezek nélkül a szörnyű mítoszok 
nélkül talán sem Molnár Vilmos, sem Sántha 
Attila nem lettek volna írók-költők. Hiszen 
Sántha Attila kötetének hőse, Münchhausen 
báró is mítosz! És Godot, akire Molnár Vil
mos írásait olvasva gondolhatunk, ne lenne 
mítosz, méghozzá a kritikus által oly annyira 
emlegetett századvég egyik legkifejezőbb 
mítosza?!

"(...) volt nekünk pofánk, hogy eddig 
képmutatóan ámuldoztunk egy (...) táj előtt, 
miközben, ha tetszett is a táj, csak az tetszett 
benne, ami emberi, ami az emberire emlé
keztetett." — Szeretném, ha Sántha Attila 
mondana néhány példát olyan dolgokra, 
melyek "csak úgy önmagukban" tetszenek, 
melyeket nem szűrünk át a tudatunkon. És: 
ő ismét úgy állítja be, mintha a századvég

irodalmának általános tendenciája lenne ki
vonulni a természetből. Holott igen sok je
lentős alkotó érzi fontosnak a tájat — pár 
magyar név csupán: Nádas Péter, Bodor 
Ádám, Mészöly Miklós. S még a legfiatalabb 
nemzedék tagjai közül is — elég, ha Vida 
Gáborra gondolunk. Arról már nem is be
szélve, mennyire vulgárisán szól Sántha At
tila (nyilván eszményeinek engedelmes- 
kedve) Radne-ról: "Jött Racine a szirtfokon 
való deklamálásokkal..." Vannak kifejezések, 
melyeket az írott szó etikája nem tűr meg.

"Molnár Vilmos ma a magyar nyelvterü
let azon kevés alkotója közé tartozik, akit 
érdemes és érdekes elolvasni. S ez egyben az 
író nagy felelőssége: rajta is múlik, hogy az 
a vidámabb, felszabadultabb hang, melyet 
egy ifjú (lelkű) csapat a Serény Múmiában és 
az Előretolt Helyőrségben próbál meghono
sítani, gyökeret tud-e verni borongós erdélyi 
tájainkon." — Hosszú ideig az író népéért 
volt felelős ugyanezeken a tájakon. Most 
már egy vidám társaságért, mely sokszor 
közöl az említett lapokban. De kérdezem én 
Sántha Attilától, vajon Fekete Vincének, a 
Serény Múmia szerkesztőjének az írásai oly 
igen nagy vidámságról árulkodnak? Vagy a 
Kelemen Hunor, Vida Gábor, Papp Sándor 
Zsigmond, Vermesser Levente, Jánk Károly 
prózája és versei?

Sajnos (mármint Sántha Attila szempont
jából sajnos), a fentebb idézett és kommen
tált gondolatokról látszik, hogy a kritikus 
elvet melyeket, mit sem törődve kritikusi 
feladatával, kifejt. Sántha Attila írt egy töb- 
bé-kevésbé érdekes esszét, és lecsapott Mol
nár Vilmosra, akiből transzközép alkotót 
próbált faragni. A szöveg, melyről írnia kel
lett volna, nem számított.

DEMÉNY PÉTER
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GALSWORTHY
Galsworthy, John (C om om be Warren, 

Surrey, 1867. 8. 14. —  London, 1933. 1. 31.) 
angol regény- és  drámaíró; N obel-díjas. 
N agypolgári családból származik. Oxford- 
ban jogot végez, de alig folytat ügyvédi gya
korlatot. Európában és a Távol-K eleten  
utazgat. 1891-ben m egism erkedik leendő  
feleségével és múzsájával, akihez haláláig 
hű marad. A z ő buzdítására kezd írni 30 éves 
korában. A  világháború után szerteágazó te
vékenységet fejt ki a népek szellem i együtt
m űködése érdekében. Egyik alapítója és első 
elnöke a PEN Clubnak. A szigeti képmutatók 
(1904) c. regényében érvényesül először tár
sadalm i érdeklődése és szatirikus látásmód
ja, s a korábbi m eghiúsult próbálkozások 
után e m űvével végre sikerül felhívnia ma
gára a közönség figyelm ét. 1906-tól teszi 
közzé A  Forsyte Saga címmel később ciklussá 
fűzött regényeit és elbeszéléseit (a "közjáté
kokat"): A  tulajdonos (1906); Vénasszonyok 
nyara (1918); Válóper (1920); Ébredés (1920); Ez 
a ház kiadó (1921). A  cím éhez híven sagai 
fe n sé g g e l áradó csa lád regén yb en  G als
w orthy a bennfentes szakavatottságával és a 
külső szem lélő elfogulatlanságával követi 
nyom on az angol felső középosztály sorsá
nak alakulását a Viktória-kori tündöídéstől a 
világháború utáni évek válságszakaszáig. A  
m indenen keresztülgázoló birtoklási vágy  
főként a h ideg fejű, önző és nyers (bár a 
megpróbáltatások súlya alatt végül m egne
m esedő) Soam es Forsyte-ban, a "tulajdonos
ban" ölt testet, vele szemben a magasabb- 
rendű értékeket, az üzleti érzéktől eltérő ké
pességek, a szerelem és a szépség jogát első
sorban Jolyon, a család fekete báránya, a 
manni m űvész-polgár, továbbá Bosinney, a 
tehetséges építész, valamint Irene, Soames 
g y ö n y ö r ű  fe le s é g e  k é p v ise li, s term é
szetesen —  legalábbis egyelőre — utóbbiak 
szenvednek vereséget a küzdelem ben. A  k ö
vetkező nem zedék életében (a cselekmény 
visszacsengő helyzetei, fordulatai révén) in-

Viktória királynő

kább újratermelődik, néhol elsekélyesedik  
az ellentét, ahelyett hogy feloldódnék. A  fü
zér a Modem komédia d m  alá foglalt regé
nyekkel, közjátékokkal folytatódik: A fehér 
majom (1924); A z ezüst kanál (1926); Két inter- 
mezzó (1927); Hattyúdal (1928). A 20-as évek  
zilált viszonyainak bemutatása közben az 
írói emlékezet mindinkább bearanyozza a 
vagyon alapítók egyhangúbb, de bizton
ságosabb életvitelét, egyszerűbb, ám na
g yob b  szab ású  sz em é ly iség é t. A teljes  
Forsyte Saga 1943-ban jelent m eg először ma
gyarul. Galsworthy halála után a Sagdhoz 
illesztették A fejezet vége sorozat darabjait is, 
amelyek csak lazán vagy már sehogyan sem  
függnek össze a Forsyte-ok történetével: A  
várakozó (1931); A virágzó vadon (1932); A túlsó 
parton (1933). A  regényíró G alsworthy a 
klasszikus realizmus, Dickens, Thackeray, 
Meredith, Turgenyev, Maupassant és Flau
bert örököse. A z ember az ő szemében csak
nem  teljesen  k iism erh ető , tettei sz in te  
hiánytalanul megmagyarázhatók és megjó- 
solhatók. Temérdek hőse m egannyi sajátos 
arcéi, cselekm ényvezetése egyenesvonalú, 
érvelése az okság elvén nyugszik. Jobbára 
m últ századi, de múlhatatlan erények. Ha- 
uptmanni és ibseni gyökerű színm űvdben  
—  Az ezüst kazetta (1906); Túz és v íz  (1909); 
Igazság: tragédia (1910); Úriemberek (1922); A 
menekülő asszony (1926) —  a társadalm i 
visszásságok ellen emel szót, nem  minden 
gyakorlati eredmény nélkül: Az ezüst kazetta 
bemutatása után módosították az angol per- 
rendtartás bizonyos szakaszait.

*
A  "dinasztia-alapító" Forsyte a 19. század  

elején érkezik Londonba, kőművesként éli le 
életét, de már némi vagyont hagy gyermeke
ire, akikből aztán tekintélyes nagypolgárok 
lesznek: kereskedők, részvén ytársaság i 
igazgatók, ügyvédek, földbirtokosok. 1886-

ban, amikor A tulajdonos cse
lekm énye elkezdődik, a hat 
idős férfi (Jolyon, James, Swit- 
hin, Roger, N ich o las és Ti
m o th y )  a g a z d a g s á g  és  
hatalom csúcsán áll. A  család 
tagjait inkább a közös érdek és 
szokás tartja össze, mintsem  a 
rokon i szere tet (többnyire  
gyűlölködnek, marakodnak), 
m ost m égis teljes létszámban  
felvonulnak, h ogy  részt ve
gyenek  Jolyon unokájának, 
June-nak az eljegyzésén. Az 
összejövetelről csak a lány ap
ja, a fiatal Jolyon hiányzik; ve
le  a c sa lá d  m in d e n  k a p 
csolatot megszakított, miután 
a férfi, lábbal tiporva az írat
lanul is m egszentelt erkölcsi 
törvényeket, elhagyta felesé
gét, házasságra lépett a külföl
di n ev e lő n ő v e l, s gyerm e
keket is nem zett neki. M ég in
kább m eg b o n tja  a c sa lá d  
rendjét Philip Bosinney, June 
vőlegénye. James fia, Soames 
m egbízza Bosinneyt egy vidé
ki ház felépítésével a Robin 
Hill-i birtokon, a ház elkészül
te után azonban perbe fogja, 
m ivel a kiadások m eghalad
ták a költségvetést. A  fiatal 

építész és Irene, aki csak makacs unszolásra, 
szükségből, kénytelen-kelletlen m ent nőül 
Soameshoz, szerelemre lobbannak egym ás 
iránt. A férj erőszakkal próbál válaszfalat 
emelni közéjük, ám az asszony m egszökik, 
és a kapcsolatnak csak a pörben alulmaradt 
és csődbe m ent Bosinney halála vet véget. Az 
első kötetre következő közjáték arról tudó
sít, hogyan fejezi be életét a fiával kibékült 
öreg Jolyon a Soamestől megvásárolt Robin 
Hill-i házban, az otthonról végleg távozott 
Irene társaságában. A  törvényes válás után 
Irene feleségül m egy az érte régóta rajongó, 
elözvegyült fiatal Jolyonhoz, Soames pedig  
összeházasodik a francia Annette-tel, aki le
ánygyermekkel ajándékozza m eg, s így  tel
jesü l a m in d ig  is örökösre áh ítozó "tu
lajdonos" álma (.Válóper). Jolyon és Irene, a 
boldog házasok szeretettel nevelik Jón nevű  
fiukat (Ébredés c  közjáték). Tizenhét évvel 
később Soames leánya, Fleur, és Irene fia, Jón 
között szövődik szerelem, de a szülők ellen
ségeskedése miatt nem lehetnek egymáséi; a 
búbánatos Fleur jobb híján Michael Montnak 
nyújtja kezét (Ez a ház kiadó). A  házasságban  
nem sok örömét találó fiatalasszony a társa
sági élettől remél kárpótlást, férje egy  m un
kanélküli családot pártfogol, kevés sikerrel 
(A fehér majom). Fleur napjait pereskedés 
élénkíti, Michael közéleti szerepet vállal, is
mét felkarolja a m unkanélküliek ügyét, de  
ezúttal is kudarcot vall (Az ezüst kanál). Egy 
újabb közjátékban Soames m egakadályozza 
Fleur és Jón találkozását, és utoljára látja 
viszont Irene-t. Fleur és Jón szerelm e újra 
fölizzik, Jonban azonban felülkerekedik a 
kötelességérzet m eg a ragaszkodás feleségé
hez, Anne-hez, és szakít. A rem ényvesztett 
Fleur m egadóan várja, hogy végezzen  vele  
az apja képtárszobájában kiütött tűz, d e So
ames — élete árán — kim enti leányát a lán
gokból (Hattyúdal).
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JOHN GALSWORTHY

A TULAJDONOS (részletek)
Vni. fejezet 
Bosinney elmegy
A z ajtó kinyílt, és Soames jött 

be.
—  Egy rendőr van odakint —  

mondotta szokott bizonytalan m o
solyával —, Jolyon bácsit keresi.

A z öreg Jolyon dühösen né
zett rá, James m eg azt mondta:

—  Egy rendőr? Semmi közöm  
sincs a rendőrökhöz. De talán ne
ked van —  tette hozzá az öreg 
Jolyonhoz fordulva, és gyanakvó  
pillantást vetett rá. —  A zt hi
szem , helyes volna, ha beszélnél 
vele!

A  hallban egy rendőrfelügye
lő állt, és vaskos szemhéja alól 
kitekintő halványkék szem ével 
m inden különösebb érdeklődés 
nélkül nézegette azokat a pom 
pás régi angol bútorokat, am elye
ket James a Portman Square-en, a 
híres M avrojano-féle árverése
ken válogatott össze.

—  A  bátyám odabent van —  
m ondta James.

A  fe lü g y e lő  tisztelettudóan  
em elte ujjait csúcsos sapkájához, 
és belépett a dolgozószobába.

Ettől James valam i különös 
m egrendülést érzett.

—  Ú gy gondolom , m ondta  
Soam esnak —, talán az volna a 
leghelyesebb, ha mindenekelőtt 
m egtudnánk, mért jött ez a rend
őr, és m it akar. Nagybátyád a ház 
miatt keresett fel bennünket.

V is sz a té r t  S o a m e ssz a l az  
ebédlőbe, d e nyugtalan volt.

—  U gyan m i a csudát akar
hat? —  dünnyögte újra.

—  Ki? —  kérdezte Soames. —  
A  felügyelő? Én csak annyit tu
dok, h ogy  a Stanhope Gate-i ház
ból küldték ide. Biztosan Jolyon 
bácsi ájtatos képű inasa emelt el 
valamit.

D e nyugalm át csak erőltette, 
igazában ő is  aggódott.

így  telt el vagy tíz perc, akkor 
belépett az öreg Jolyon.

Egészen az asztalig jött, aztán 
szótlanul állt ott, és hosszú, fehér 
bajuszát húzgálta. James nyitott 
szájjal bám ult rá, ilyennek m ég  
sohasem  látta a bátyját.

A z öreg Jolyon felemelte a ke
zét, és azt mondta lassan:

—  A  fiatal Bosinneyt elgázol
ták a ködben. Meghalt.

Aztán —  amint álltában föli- 
bük m agaslott — átható pillantá
sával letekintett a bátyjára és az 
unokaöccsére.

—  Arról is  beszélnek, hogy  
öngyilkos lett —  mondta.

Jamesnek leesett az álla.
—  Öngyilkos? S mért lett vol

na öngyilkos?

— Ha ezt sem te, sem a fiad 
nem  tudja, akkor csak az Úristen 
a tudója —  felelte az öreg Jolyon 
keményen.

De James nem válaszolt.
A z élet keserű tapasztalatai 

senkit sem kíméltek m eg, aki so 
ká élt, m ég a Forsyte-okat sem. 
Az, áld csak úgy halad el mellet
tük, hogy szokásaik, vagyonuk  
és kényelm ük köntösébe burko
lózva látja őket, sohase gyaníta
ná, hogy az ő útjaikra is vetődtek  
olykor sötét árnyak. Aki soká élt, 
az — m ég ha Sir Walter Bentham 
maga volna is — legalább egy
szer találkozott lelkének előszo
bájában az öngyilkosság gondo
latával, m ely  már a küszöbnél 
ácsorgott és arra várt, hogy be
léphessen a legbelső kamrába, 
ahonnan csak valami vak vélet
len, valami ködös félelem, valami 
fájdalmas remény tartotta távol. 
A Forsyte-ok számára nagy m eg
próbáltatás végleg lemondani a 
vagyonról, rettentően nagy m eg
próbáltatás. Ritkán, talán soha
sem  képesek arra, hogy véghez- 
vigyék —  és m égis, müy közel 
jártak már hozzá nemegyszer!

Ez m ég Jamesszel is megesett. 
Aztán gondolatainak zúgó ka
vargásából hirtelen ezek a szavak 
törtek elő:

— Persze, hiszen csak tegnap 
láttam az újságban ezt a címet: 
"Gázolás a ködben!" Az áldozat
nak a nevét sem tudták.

K u szá it le lk iá lla p o tá b a n  
egyik arctól a másikhoz fordult, 
de már ezalatt is ösztönösen elhá
rította az öngyilkosságról szóló  
hírt. Foglalkozni sem mert ezzel 
a gondolattal, hisz annyira ellen
tétes vo lt az ő, a fia, m inden  
Forsyte érdekével. Küzdött elle
ne, mivel természetében rejlett, 
h o g y  m in d a z t ö n tu d a tla n u l  
visszautasította, amit a biztonság 
igényével nem tudott elfogadni, 
lassan-lassan legyűrte félelmét. 
Baleset volt, más nem lehetett.

Ábrándozását az öreg Jolyon 
szakította félbe.

—  A halál azonnal beállt. Teg
nap egész nap a kórházban fe
küdt. Semmiféle nyomból nem  
lehetett megállapítani a személy- 
azonosságát. Én m ost odam e
gyek, jól tennétek, ha ti is velem  
tartanátok.

M in th ogy  utasítását senki 
sem ellenezte, ő vezette a többie
ket kifelé a szobából.

Csendes, tiszta, sugaras nap 
volt, és idejövet a Stanhope Gáté
ról a Park Lane felé az öreg Jolyon 
lehajtatta a kocsi ernyőjét. Hátra
dőlve párnázott ülésén, szivarral 
a szájában, élvezettel érzékelte a 
csípősen éles levegőt, a kocsik és 
az emberek nyüzsgését, ezt a fur

csa, szinte már Párizsra emlékez
tető élénkséget, amellyel az első 
szép nap felpezsdíti London ut
cáit a köd vagy eső múltával. S 
oly boldog is volt, mint már hó
napok óta soha. A  June-nak tett 
vallomása már nem nyomta, e- 
lőtte volt az a biztató kilátás, 
hogy immár senki sem foszthatja 
m eg fiának, mindenekfelett pe
d ig  unokáinak  a társaságától 
(ép p  aznap délelőttre b eszélt  
m eg találkozót a fiatal Jolyonnal 
a Hotch Potch Klubban, hogy új
ra megtárgyalják terveiket), s az
tán m ég ott volt ez az igen él
vezetes izgalom, amelyet a kü
szöbönálló csata, a küszöbönálló 
diadal keltett benne, az a diadal, 
amelyet James és "a tulajdonos" 
fölött fog aratni a ház dolgában.

Most lehajtatta a kocsi ernyő
jét, nem volt szíve ahhoz, hogy  
nézze a vidám nyüzsgést, m eg  
aztán helytelen is lett volna, hogy  
egy Forsyte-ot egy  kocsiban lás
sanak egy rendőrfelügyelővel.

A  kocsiban pedig a felügyelő  
megint a halál körülményeit ma- 
gyarázgatta.

A  köd éppen ott nem is volt 
oly sűrű. A kocsis azt mondja, az 
úrnak látnia kellett, merre halad 
a kocsi, m égis mintha egyenesen  
beleszaladt volna. Valószínűnek 
látszik, hogy züált anyagi hely
zetben volt, mert a lakásán szá
m o s zá lo g c é d u lá t ta lá ltak , a 
bankszámlája kimerült, a pere 
m eg bent van a mai lapokban.

A  rendőr hideg kék szem e a 
k ocsib an  ü lő  három  F orsyte  
m indegyikén pihent egy ideig.

A z öreg Jolyon, áld az égjük 
sarokból figyelte a többieket, lát
ta, amint testvére arca m egválto
zik és elmélyül rajta a töprengő, 
nyugtalan kifejezés. A felügyelő  
sza v a in a k  h a llatára  v a lób an  
visszatért James minden kétsége 
és aggodalma. Zilált anyagi hely- 
z e t , z á lo g c é d u lá k , k im erü lt  
bankszámla! Ezek a szavak, m e
lyek világéletében valami távoli, 
irtóztató, lidérces álmot jelentet
tek a számára, most rettenetesen 
valószínűvé tették az öngyilkos
ság gyanúját, am ellyel persze  
sem m i körülmények között sem  
szabad foglalkozni. A fia tekinte
tét kereste, de Soam es— hiúzsze- 
m ével, hallgatásával, hozzáfér
hetetlenségével — m ég pillantá
sában is néma maradt. És az öreg 
Jolyon, m iközben íg y  figyelt, 
m egsejtette, h ogy  ezek ketten  
m ost véd- és dacszövetséget köt
nek egjmással; ezért mindent el
söprő vágyakozás támadt benne 
az után, hogy a fiát maga mellett 
érezze, mintha ez a halott tetemé
nél teendő látogatás olyan csata 
volna, amelyet különben egym a

gában kellene m egvívnia ezzel a 
kettővel! S az a gondolat is szaka
d atlan u l ott k erin gélt benne, 
hogy lehetne June nevét az egész  
ügyből kihagyni? James mellett 
ott volt a fia —  ugyan miért ne 
küldhetné Jóért?

Kivette a tárcáják, és ceruzá
val a következőket firkantotta 
egy névjegyre: "Gyere azonnal! 
Kocsit küldtem érted!"

Am ikor kiszálltak, a névje
gyet a kocsisának adta azzal, 
hogy amilyen gyorsan csak tud, 
hajtson a Hotch Potch Klubhoz, 
ott keresse m eg Mr. Jolyon Forsy
te-ot, adja át neki a névjegyét, és 
hozza magával tüstént a fiát. Ha 
m ég nem  volna ott, várja meg.

Lassan, ernyőjére támaszkod
va követte a többieket fel a lép
csőn, és egy percre megállt, hogy  
kifújja m agát. A  felügyelő  azt 
mondta:

—  Ez itt a halottaskamra. De 
m ég ráérünk bemenni.

A  csupasz, fehér falú szobá
ban — am elynek csak a tiszta 
padlóját mázolta be a napfény 
egy pászmája —  lepedővel beta
kart alak feküdt. A  fe lü g y e lő  
nagy és biztos kezével megra
gadta a le p e d ő  sz e g é ly é t, és 
visszahajtotta. Világtalan arc m e
redt rájuk, s e világtalan, dacos 
arcra esett a három Forsyte pil
lantása; m indegyikükben a maga 
természetének titkos megrendü
lése, félelm e és szánakozása úgy  
csapott fel s úgy hullott vissza, 
mint az életnek azok a felcsapó, 
majd visszahulló hullámai, ame
lyeknek zúgását immár m ind
örökre elzárták B osinney elő l 
ezek  a fehér falak. És term é
szetüknek alapvető hajlandósá
ga, az a furcsa, a lényeget m eg
m ozgató rugó, m ely aprólékos 
részleteiben kiszámíthatatlan, de  
m égis mindenki mástól felismer
hetően eltérő magatartásra kész
te tte  ő k et, m o st is  m á s-m á s  
gondolatfolyam atot indított el 
m indegyikükben. Távol a többi
től s m égis kifürkészhetetlen egy
ségben velük, így  álltak m ost ott, 
szem től szem be a halállal, né
mán, lesütött szemmel.

A  felügyelő azt kérdezte hal
kan Jolyontól:

—  Felismeri az urat?
A z öreg Jolyon felemelte a fe

jét éá bólintott. Szemben álló fivé
rére tekintett, hosszú , ösztövér  
alakjára, amint a halott mellett 
állott, töprengve, sötétvörösbe  
borult arccal, kimeredt, szürke 
szem m el, majd Soam es alakjára, 
aki sápadtan és ném án álldogált 
apja m ellett S minden dühe, amit 
e kettővel szem ben  érzett, el
szállt, mint a füst, a halál fehér 
közelségében. Honnan jő s ho
gyan ez a halál? Hirtelen m indaz, 
ami eddig volt, a visszájára for
dul, és vakon tapogatózunk to
vább egy ösvényen, amely... hová
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is  vezet? Fekete sötétség a kialvó  
láng nyomán! És hiába m inden, 
egyszer kem ényen és könyörtele
nül ránk taposnak, kialszik a m i 
lángunk is, és állnunk kell ezt is, 
m indvégig  tiszta pillantással, bá
tor lélekkel! Pedig csak férgek va
g y u n k , o ly  k ic s in y ek  és e le -  
nyészőek! Es az öreg Jolyon arcán 
valam i villant, mert Soam es —  
aki néhány szót súgott a felügye
lőnek —  nesztelenül kiosont.

Aztán hirtelen James em elte 
fel a pillantását. Különös könyör
gés tükröződött m ost az elborult, 
gyanakvó tekintetben: "Tudom, 
hogy nem vagyok m éltó ellenfe
led" - mintha ezt mondta volna. És 
zsebkendőjét előhalászva vala
honnan, megtörölte a homlokát, 
aztán bánatosan és ösztövér testét 
m ég egyszer a halott felé görbítve, 
ő is megfordult és kisietett.

Már csak az öreg Jolyon állt 
ott némán, m int a halál, szem ét 
m ég m indig a holttestre szegez
ve. U gyan ki a megmondhatója 
annak, mire, kire gondolt? Magá
ra, arra az időre, mikor m ég az ő 
haja is barna volt, mint itt ezé az 
előtte fekvő halott fiatalemberé? 
Magára és arra az időre, mikor 
éppen hogy elindult a harcba, ab
ba a harcba, m elyet oly  boldogan  
vívott m eg —  s ez a fiatalember 
m áris befejezte a harcát, pedig  
szin te m ég  el sem  kezdte? Az 
unokájára gondolt, s a lány ösz- 
sze tö r t rem ényeire?  A  m ásik  
asszonyra? Mindarra, ami a tör
téntekben furcsa volt és szána
lomkeltő? És az egészet betetőző 
v ég  felfoghatatlan és keserű iró
niájára? Igazság! Ugyan hol van 
igazság az örökké sötétben botor
káló em beriség számára!

Vagy talán filozófiája most azt 
sugalmazta: "Jobb kiszállni min
denből, jobb túl lenni rajta, mint 
ahogyan ez a szegény ifjú is már 
túl van mindenen..."

Valaki megérintette a karját.
K ib u g g y a n t a k ö n n y e , és  

m egnedvesítette a szempilláját.
— N em  maradok itt tovább — 

mondta. —  Jobb, ha elmegyek. 
Gyere hozzám , Jo, mihelyt csak 
tudsz —  ezzel lehajtott fejjel eltá
vozott.

M ost a fiatal Jolyon vette át a 
helyét a halott mellett, akinek el- 
h any átlőtt teste körül mintha ott 
látta volna az ö sszes Forsyte- 
okat, lihegve, könyörögve. A csa
pás túl hirtelen ért mindenkit.

A  m inden  tragédia m élyén  
m eghúzódó erők —  s ezeknek a 
létét hiábavaló volna tagadni, 
egym ással ellentétes irányokban 
áramlanak szerteszéjjel mindent 
kigúnyoló beteljesedésük felé —, 
az erők m ost találkoztak, és csat
tanó m ennydörgésben eggyé vál
tak, lesújtották áldozatukat, és 
arra kényszerítették a körülálló- 
kat, hogy a föld porába omolva 
könyörögjenek.

M indenesetre a fiatal Jolyon 
így látta őket, szinte egym ás he- 
gyén-hátán heverve Bosinney  
holtteste körül.

Megkérte a felügyelőt, mond
ja el neki, mi történt, s ez — bol
d o g a n , h o g y  é lh e t  a nem  
m indennap kínálkozó lehetőség
gel —  aprólékos részletességgel 
elm esélte a már ismert tényeket.

—  Csakhogy több is rejlik itt 
—  m ondta — , m int am ennyi 
szembetűnik. Én a magam részé
ről se az öngyilkosságban, se ab
ban nem  hiszek, hogy csupán  
baleset történt. Sokkal valószí
nűbbnek tartom azt, hogy az ille
tő o lyan  lelk iállapotban volt, 
amelynek eredményeként észre 
sem  vette, mi történik körülötte. 
Talán tudna valami magyaráza
tot fűzni ezekhez.

A  zsebéből kis csomagot vett 
elő, és az asztalra tette. Gondosan 
kibontotta, s egy női zsebkendőt 
vont elő belőle, amelyet színét 
vesztett, velencei aranyból ké
szült bross fűzött össze, ennek 
középső köve azonban kiesett a 
foglalatából. Elhervadt ibolyák 
illata csapta m eg a fiatal Jolyon 
orrát.

— A  belső zsebében találtam —  
mondta a felügyelő. — A m onog
ramot kivágták!

A  fiatal Jolyónnak nagy m eg
erőltetésébe került, hogy ennyit 
válaszoljon:

—  Attól tartok, nem tudok a 
segítségére lenni!

P ed ig  ugyanakkor m ilyen  
élénkséggel idéződött fel előtte 
az az arc, amely m egtelt fénnyel 
reszkető , csap on gó  öröm ében  
Bosinney jöttének láttára! Többet 
gondolt rá, mint a saját lányára, 
többet, mint m indenki másra —  
rá, akinek pillantása sötét és sze
líd, akinek arca finoman tartóz
kodó, s aki várja a halottat, várja 
tán most is, csendben és türelme
sen odakint a napon.

Bánatosan indult el a kórház
ból az apja háza felé, és azon el
mélkedett, hogy ez a haláleset 
széttöri a Forsyte család egysé
gét. A csapás ezúttal elháríthatat- 
lanul a család eleven fáját érte. 
Látszatra m ég  virágozhatnak

úgy, mint azelőtt, s egész London 
ámulhat derekas bátorságukon, 
de a törzsük már halott, ugyanat
tól a villámcsapástól száradt ki az 
is, amelyik Bosinneyt sújtotta. S a 
fa helyét most friss hajtások fog
lalják el, s ezeknek m indegyike a 
birtoklási vágy új letéteményese 
lesz.

Ó, te Forsyte-ok derék erdeje! 
— gondolta a fiatal Jolyon. —  
A k ad -e m ég  h o zzá d  hason ló  
szálfaerdő széles e hazában?

A m i p ed ig  ennek  a halál
esetnek az okát illeti, családja 
n yilván  a leghatározottabban  
visszautasítja majd az öngyilkos
ság  gyanúját, am ely  annyira  
kom prom ittálhatná őket! Am i 
történt, azt balesetnek tekintik, a 
sors csapásának. Sőt szívük m é
lyén úgy fogják érezni, a végzet 
lép e tt k özb e  az érdekükben , 
hogy igazságot szolgáltasson —  
mert hát nem fenyegette-e Bosin
ney legszentebb tulajdonaikat: a 
zsebüket és a házitűzhelyüket? S 
így  aztán majd "a fiatal Bosinneyt 
ért szerencsétlen balesetről" fog
nak beszélni — ha ugyan egyál
ta lán  b e sz é ln e k  ró la , s nem  
találják okosabbnak a hallgatást.

A maga részéről a fiatal Jo
lyon nem sok jelentőséget tulaj
donított az omnibuszkocsis be
számolójának a balesetről. Aki 
olyan őrülten szerelm es, m int 
Bosinney volt, az nem lesz ön
gyilkos azért, mert nincs pénze, 
m eg aztán Bosinney nem tarto
zott ahhoz az em bertípushoz, 
m ely a gazdasági megrendülés
nek akkora jelentőséget tulajdo
nít. így  ő is elutasította magától 
az öngyilkosság feltevését, ezt 
valahogyan a halott ember — lel
ki szemei előtt tisztán kibontako
zó —  arca sem támasztotta alá. 
L egszeb b  napjainak  teljében  
ment el —  s hogy m ost elhiggye 
azt, hogy Bosinneyt egy baleset 
terítette le szenvedélyének szá
guldása közben, azt a fiatal Jo
ly o n  m in d e n n é l sz á n a lm a 
sabbnak találta. Aztán látomás
ként felmerült előtte Soames ott
hona, hogy milyen lehet most s 
milyen lesz ezután. A  villám va
kító fénye tiszta és rémes sugarát

csupasz csontokra vetétte, m e
lyekről a halál lehántotta az álcá
zó húst, s m ost üresen, foghíjasán 
vigyorogtak...

A Stanhope Gate-i ház ebéd
lőjében az öreg Jolyon egyedül 
üldögélt, amikor a fia belépett. 
Hatalmas karosszékében nagyon  
sápadtnak látszott. A tekintete 
úgy járt körbe a falakon, a csend
életeken és azon a mesterművön, 
amelynek Holland halászbárkák al
konyaikor volt a címe, mintha az 
egész életét venné szem ügyre, re
m ényeivel, sikereivel, eredm é
nyeivel együtt.

— Te vagy az, Jo? —  mondta. 
—  Már m egm ondtam  szegény  
kis June-nak. D e ez  m ég nem  
minden. M egtennéd azt, hogy el
mennél Soameshoz? Igaz, hogy  
mindent az az asszony okozott, 
de valahogyan m ost m égsem  tu
dom elviselni a gondolatot, hogy  
ott ül egyedül abban a házban, 
zárt ajtók m ögött.

Felemelte vékony, eres kezét, 
m ely most ökölbe szorult.

IX. fejezet
Irene visszatér
Miután Jam est és az öreg Jo- 

lyont otthagyta a kórház halot
taskam rájában, Soam es sietős  
léptekkel, d e céltalanul járt-kelt 
az utcákon.

Bosinney halálának tragikus 
ténye mindennek a jellegét m eg
változtatta. M ost már nem volt az 
az érzése, h ogy  egyetlen  perc 
veszteség is  végzetes lehet, de azt 
sem  kockáztathatta m eg, hogy  
bárkinek is szóljon a felesége szö
késéről ad d ig , am íg a halott- 
szemlén nem lesznek túl.

A m ai reggelen korán kelt, 
m ég mielőtt a postás jött, s aztán 
maga vette ki az első postával 
é r k e z e tt  le v e le k e t  a sz e k 
rénykéből, majd —  noha egyik  
levelet sem Irene írta - alkalmat 
keresett arra, hogy közölje Bil- 
sonnal, úrnője a tengerparton  
üdül, valószínűleg ő maga is utá
namegy, és szom battól hétfőig  
vele marad. Ez mindenesetre lé
legzethez juttatta, és időt hagyott 
arra, hogy közben m inden követ 
m egm ozgasson a felkutatására.

De most, hogy Bosinney halá
la feleslegessé tette további intéz
kedések megtételét, nem tudta, 
m ivel töltse a napját. S ez a halál 
is, ha csak rágondolt, mintha tü
zes vasat forgattak volna m eg a 
szívéb en , m intha m érhetetlen  
súlyt gördítenének le róla. íg y  az
tán erre-arra bolyongott az utcá
k on , m in d en  sz e m k ö z t  jö v ő  
arcába bámult, s ezer aggodalom  
tépte.

És já rtá b a n -k e ltéb en  arra 
gondolt, aki már befejezte földi 
útját, m indenféle kóborlását, s  ár
nyéka nem  kísért többet a háza 
körül.

folytatás a 14. oldalon
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Már a délután látott kiragasz
tott hirdetményeket, amelyek a 
halott szem élyazonosságát kö
zölték, s m egvette a lapokat is, 
hogy elolvassa, mit írnak. Az volt 
a terve, hogy a lehetőségekhez 
képest betömi az újságok száját, 
emiatt be is ment a Citybe, ahol 
hosszú  időre bezárkózott Boul- 
terral.

Amint hazafelé menet elha
ladt Jobson előtt, körülbelül fél 
ötkor, találkozott George Forsy- 
te-tal, aki egy esti lapot nyújtott 
feléje.

—  N ézd  csak! — mondta. —  
Láttad, mit ír a szegény kalózról?

—  Igen —  felelte Soam es hi
degen, m int a kő.

George csak bámult rá. Soha
sem kedvelte Soamesot, most pe
dig felelőssé tette Bosinney 
haláláért, ő  kergette a halálba, 
hiszen a birtoklási vágy igézeté
ben elkövetett erőszak tette 
ámokfutóvá a kalózt azon a vég
zetes délutánon.

"Szegény ördög — gondolta 
magában —, hisz oly félőrült volt 
a féltékenységtől, a bosszúvágy
tól, hogy  se nem hallott, se nem  
látott, legkevésbé az om nibuszt 
abban a ködben!"

Soam es kergette a halálba! S 
ez az ítélet ott volt George tekin
tetében.

— A cikk öngyilkosságot em
leget — mondta végül. — Ebben 
nem hiszek.

—  Baleset volt —  mormogta 
Soames, és megrázta a fejét.

George előbb marokra fogta 
az újságot, aztán a zsebébe gyűr
te. Annak a kísértésnek azonban 
nem  tudott ellenállni, hogy egy  
utolsó fricskát ne adjon Soames- 
nak, m ielőtt útjára bocsátja.

—  H át odahaza m i újság? 
M indenki virul? A kis Soamesok 
már útban vannak?

Soam es arca akkor, amikor 
kissé súrolva George-ot otthagy
ta őt, olyan fehér volt, mint Job
son ü zletének  a lépcsője, ajka 
m ögül artikulálatlan hang tört 
elő.

M ikor hazaért és kinyitotta a 
kaput, az első dolog, ami a kis 
kivilágított hallban a szem ébe öt
lött, a felesége aranyfogan tyús 
esernyője volt a szekrény tetején. 
A  bundáját szinte lerángatta ma
gáról, s  ú gy  rohant a szalonba.

A  fü g g ö n y ö k et már ö ssze 
húzták, ahogyan éjszakánként 
szokásos volt, hatalmas cédrus
hasábok égtek a kandallóban, és 
fényüknél Soam es Irene-t látta 
ülni m egszokott helyén, a pam- 
lag sarkában. N esztelenül csukta 
be az ajtót, és elindult feléje. A z  
asszon y  nem  m ozdult, mintha 
m eg se látta volna.

—  S z ó v a l v issza jö tté l?  —  
m ondta Soam es. —  Mért ü lsz itt 
a sötétben?

Csak akkor pillantotta m eg  
Irene arcát, m ely oly fehér volt és 
merev, mintha vére nem  keringe
ne többet az ereiben, szem e pedig  
oly  iszonyúan nagyra nőtt, mint 
egy bagolyé, s éppoly tág, riadt és 
barna is volt.

Szürke bundájában kupor
gott a pamlag párnáira dőlve, s ez 
m ég csak elm élyítette hasonla
tosságát egy fogoly bagolyéval, 
m ely puha tollaival rongycsomó
ként gubbaszt, kalitkájának rá
csaihoz tapadva. Az, ami alak
jában sudár és ruganyos volt, 
m egsem m isült, mintha nem len
ne többé oka arra, hogy szép, su
dár és ruganyos legyen.

— Szóval visszajöttél — ismé
telte Soames.

Az asszony rá se nézett, m eg  
se szólalt, a tűz fénye ott ugrált 
mozdulatlan alakján.

Hirtelen megpróbált felkelni, 
de Soames nem hagyta; és ekkor 
váratlanul mindent megértett.

Az asszony úgy tért vissza, 
mint a halálra sebzett állat, m ely  
nem tudja, hová fusson, nem tud
ja, mit cselekszik. Elég volt csak 
ránézni, amint ott kuporgott a 
bundájában, s az ember tudta ezt.

Most már többet nem kételke
dett Soames abban, hogy Bosin
n ey  az asszony szeretője volt, 
abban sem, hogy értesült a halála 
híréről, talán ugyanúgy, mint ő, 
megvásárolta a lapot a széljárta 
utcasarkon, és elolvasta.

Eszerint hát önszántából tért 
vissza a kalitkába, amelyből úgy  
sóvárgott a szabadság után —  s 
amikor ennek a határtalan jelen
tőségét felismerte, hirtelen szere
tett volna felkiáltani: "Vidd innen 
a gyűlölt testedet, amelyet imá
dok, vidd a házamból! Vidd ezt a 
szánalomra m éltó krétafehér ar
cot, m ely kegyetlen és lágy, vidd, 
mielőtt széttaposom! Eredj elő
lem, és ne lássalak többet soha!”

És úgy tűnt neki, mintha ki 
nem mondott szavai nyom án az 
asszony felkelne és elindulna, 
mint aki szörnyű álmot álmodik, 
amelyből erőnek erejével szeret
ne felébredni, felkel és m egy ki a 
sötétbe, hidegbe, közben rá se 
gondol, tudomást sem vesz arról, 
hogy ott van.

Ékkor Soam es felkiáltott, s 
visszavonta ki nem mondott sza
vait:

—  Nem! Maradj!
Aztán elfordult az asszonytól, 

leült m egszokott székébe a kan
dalló másik oldalára.

Csendben ültek.
'Miért van mindez? — gon

dolta közben Soames. — Miért 
kell úgy  szenvednem? Mit tet
tem? Ami történt, nem az én hi
bám!"

M egint az asszonyra nézett, 
aki csak gubbasztott, mint a m eg
lőtt, haldokló madár — madár, 
m elynek vergődő szívéből elszáll

az élet, megtört tekintete a te ar
codra mered, aki testébe küldted  
a golyót, s bágyadt, szelíd, elho
m á ly o so d ó  p illan tása  b ú csú t 
vesz mindattól, ami szép a föl
dön, a naptól, a levegőtől és a 
párjától.

így  ültek csendben a tűz fé
nyében a kandalló mindkét olda
lán. Az égő cédrushasábok füstje, 
amelynek illatát Soames egyéb
ként annyira szerette, m ost mint
ha torkon ragadta volna a férfit, 
amíg nem állta tovább. Kiment a 
hallba, és szélesra tárta a kaput, 
hogy nagy kortyokban nyelhesse 
a betóduló hideg levegőt, majd 
kalap, kabát nélkül kilépett a tér
re.

A kerítés mentén éhes, kóbor 
dca osont feléje, oda-odadörgö- 
lőzve a vasrudakhoz. "Szenvedés 
—  gondolta Soam es —> az én 
szen ved ésem ... vajon m ed d ig  
tart még?"

A szemben levő ház kapuja 
előtt egy ismerős, Rutter nevű  
férfi éppen most törölte m eg a 
cipőjét, miközben olyan arcot vá
gott, mint aki azt mondja: "Itt én 
vagyok az úr!"

Soames továbbment.
A tiszta levegőben messziről 

idáig hangzott ama templom ha
rangjának a kongása, ahol ő és 
Irene megesküdtek. Krisztus el
jövetelét, az advent időszakát 
zengte az utca zsivaján áthatoló 
harangszó. Soam es azt érezte, 
hogy valami erős, kábító italra 
vágyik, am ely vagy közönybe  
ringatja, vagy őrjöngésre készte
ti. Csak ki tudna lépni önmagá
ból s abból a hálóból, amelynek 
fonadékait életében most először 
érezte a tagjai köré hurkolódni. 
Ha végre engedne ennek a gon
dolatnak: "Válj el tőle, vesd el ma
gadtól! Elfelejtett, felejtsd el te is!"

Ha végre engedne ennek a 
gondolatnak: "Engedd elmenni, 
eleget szenvedett!"

Ha végre engedne ennek a 
vágynak: "Tedd rabszolgáddá, 
hatalmadban van!"

Ha csak ennek a hirtelen tá
madt látomásnak tudna engedni: 
'M it számít mindez?" Ha csak 
egy percre m egfeledkezne önma
gáról, arról, hogy számít az, amit 
tesz, arról, hogy akármit tesz, va
lamit mindenképpen fel kell ál
doznia.

Ha képes lenne hirtelen csele
kedni!

De semmit sem tudott elfelej
teni, nem tudott engedni se gon- 
d o la tn a k , se  lá to m á sn a k , se  
vágynak — m indez túl kom oly  
volt, túl szorosan fonódott rá, át- 
törhetetlen börtönné vált.

A tér túlsó oldalán rikkancsok 
kínálgatták esti lapjaikat, és kí
sérteties rikoltozásuk bántó m ó
d on  e lv e g y ü lt  a h aran gok  
zengésével. Soames befogta a fü
lét. Hirtelen —  csak úgy vaktá

ban — az a gondola t hasított belé, 
m i lenne, ha ő és nem Bosinney 
feküdne holtan, s akkor Irene 
nem gubbasztana úgy, mint a lőtt 
madár, haldokló pillantással, ha
nem...

Valami puha ért a lábához, a 
macska dörzsölte hozzá hátát. 
Soames melléből egész valóját te
tőtől talpig m egrázó zokogás tört 
elő. Aztán m egint m inden elné
mult a sötétségben, csak a házak 
bámultak rá. M indegyiknek volt 
ura és úrnője és egy rejtelmes tör
ténete a falai közt m eghúzódó  
bánatról vagy boldogságról.

Hirtelen meglátta, hogy házá
nak kapuja nyitva van, s a haliból 
előtörő fényből feketén válik ki 
egy férfi alakja, aki háttal áll felé
je. Valami sejtelem támadt a szí
vében, s a férfi m ögé osont. A  
faragott tölgyfa széken a saját 
bundáját látta odavetve, aztán 
körös-körül a perzsaszőnyege
ket, az ezüsttálakat, a falon a fel
aggatott porcelántányérokat, és 
az ismeretlent, aki csak ott állt.

— M i tetszik?— kérdezte éle
sen.

A  látogató megfordult. A  fia
tal Jolyon volt.

— N y itv a  v o lt  a k ap u  —  
mondta. — Beszélhetnék a felesé
geddel egy percre? Üzenetet kell 
átadnom a számára!

Soames különös pillantással 
mérte végig.

—  A  feleségem  nem  fogadhat 
senkit —  mormogta komoran.

—  A z egész egy percig se tar
tana — mondta gyengéden a fia
tal Jolyon.

Soames elébe került, aztán el
állta az útját.

— Senkit sem  fogadhat —  
mondta ismét.

A fia ta l Jo lyon  p illa n tá sa  
azonban elsiklott m ellette a hall 
felé, és Soam es m egfordult. A  
szalon ajtajában ott állt Irene, sze
me vad volt és m ohó, ajka szét
nyílt, karját kinyújtotta. Amikor 
megpillantotta a két férfit, a fény  
kihunyt az arcán, karja erőtlenül 
hanyatlott az oldalára, úgy állt 
ott, kővé merevülten.

Soames sarkon fordult, elkap
ta a látogatója tekintetét, s attól, 
amit abban megpillantott, hor- 
kantásszerű hang tört ki belőle. 
Ajka valam i m osolyfélére rán- 
dult.

—  Az én házamban vagyunk  
— mondta — , s a magam  dolgait 
én intézem. M ondtam már neked  
egyszer, m ost ism ét elmondom: 
nem vagyunk itthon senkinek.

És a fiatal Jolyon orra előtt 
becsapta a kaput.

SZABÓ MAGDA és 
SZOBOTKA TIBOR 
fordítása

F=X)GX
i l l
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HELIKON

SZŐCS ISTVÁN

KONYHANYELV — NEMZETI EIDOSZ 
(azaz a piramisoktól a túróstrudliig)
E kifejezésen — KONYHA

NYELV — ez alkalommal nem  
IGÉNYTELENÜL BESZÉLT 
NYELVVÁLTOZAT értendő, ha
nem a konyhában és környékén 
használatos dolgok szókincse; nem 
a választékosság fudnya, hanem a táp
lálkozással kapcsolatos eszközök, 
anyagok és műveletek elnevezései, 
méghozzá abban az összefüggés
ben, amit nem is egy olvasó-levele
ző  fe lv e te tt egy  rádióriport 
nyomán. Amelyben elhangzott az 
az állítás, hogy magyar nemzeti 
ételek pedig nem léteznek, mert 
például a töltöttkáposzta is kínai 
eredetű.

Két kérdés is élőnkbe áll, íme: 
kifejezhető egy "nemzeti ízlés" an
atómiája az adott népesség étrend
jén leggyakrabban szereplő táp
lálékok származásával? (Például: 
indiánnak nevezhető-e az osztrák 
konyhaművészet a finom csokolá
dés sütemények közkedveltsége 
miatt?) A másik kérdés: a konyha 
szókincse vajon többet mond-e táp
lálkozásunk jellegéről, mint maguk 
az étkek?

Nem mond többet; márcsak 
azért sem, mert a konyhai szókincs
ben nagyon sok a divatszó: ezek 
előbb virgoncán felbukkannak új
donságukkal, aztán sürögnek-fo- 
rognak, mindenütt ott terjengenek, 
aztán elborítják a világot nyálkás gu
anórétegükkel, végül nyomokat alig 
hagyva felszívódnak, eltűnnek.

Gyerm ekkorom ban például 
nemcsak nálunk odahaza, hanem 
ismerőseinknél is rengeteg slam- 
possá gyötört német konyhai szót 
használtunk: eszcájg=evőezköz; 
hokkedli=konyhaszék; spájz=kam- 
ra, éléskamra; sparherd=főzőke
mence, konyhai kályha; ler=sütő, 
és nemrégiben elámulva jöttem rá, 
hogy nemcsak unokáim nem hasz
nálják már soha e nélkülözhetetlen
nek hitt szavakat, hanem már 
gyermekeim sem; sőt nem is értik. 
Holott valaha a "frustuk", (reggeli) 
éppenséggel székely tájszónak szá
mított!

Ugyanakkor a közvetlen szom
szédunk egy nagyon művelt német 
család volt, és teljesen másként ét
kezett, mint ahogyan mi — néme- 
tes konyhai nyelvünk ellenére. Ók 
például sohasem ettek paprikásk
rumplit, holott a krumpli — a bur
gonya, földimagyaró, pityóka stb. 
legnémetesebb névalakja (és — ál
lítólag— a grundbime: 'földikörte' 
német szóból származik), németje
ink csak kartoflpürét ettek, vagy 
krumplisgombócot (knédli — de 
ők irodalmiasan knödlnek ejtették); 
krumplilevest nem főztek soha; a 
flekként például amolyan magyar, 
sőt magyarkodó barbár, kultúra
szegény ételnek tekintették, holott 
a szó maga német eredetű (jelentése 
szelet, lap, folt, ták); manapság el

terjedtebb is helyette a fatányénx 
meg a rostonsült (a világjártabb szé
kely grötámak, vagy gretaamak ne
vezi, bár már azt is hallottam, hogy 
rándáltám ágy friptura grászát), mű
velt ném et szom szédaink csak 
bifszteket, vagy rosztböföt sütöt
tek; esetleg prózai, bojtos hangulat
ban csak sniccelt, de a bécsi szeletet 
is szívesebben hívták párizsi szelet
nek, még ha a kettő nem is ponto
san azonos.

NEODIGMA
A román konyha nyelve példá

ul jobban tele volt török szavakkal, 
mint a magyar némettel-szlávval. 
Például csorfcű=leves, p;tá=kenyér 
(népiesen), taküm=evőeszköz, szár- 
miIé=töltöttkáposzta, muratura-sa
vanyúság, farfuri=tányér, serbet= 
befőtt és így tovább; ennek ellenére 
nagyon meglepődne valaki, ha ro
mán konyhai tapasztalatok alapján 
képzelné el a török konyhát és ki
próbálná. Például a mamaliga, ami 
románul puliszkát jelent, a törö
köknél egy édességfajta, leginkább 
a püspökkenyér békebeli változa
tára emlékeztetne, csak nagyon fi
nom kukoricalisztből sütik.

Furcsa viszont, hogy a magyar 
konyhai szókincsben alig van oz
mántörök szó; legelterjedtebb még 
a tepsi, (ami különben is magyaros
nak hat a keltett társítások folytán 
is vö. tesped, tapsi) meg a benne 
sült pite. A törökbúza már "más ká
poszta", ugyanúgy, mint a török
méz, töröldcávé és törökkonty. Mi 
lehet ennek az oka?

Maguk a törökös ételek sem na
gyon terjedtek el, például a csorba- 
típusú levesek sem, a rostonsült 
kolbászkák helyett inkább főtt kol
bászt, vagy zsírban sültet kedvelt a 
gyaur magyar, a piláf helyett pör
költet tarhonyával és így tovább; 
érdemes volna mélyére hatolni e 
különbségeknek.

Érdekes volna tovább is haladni 
a szavak mentén, ugyanis a törö
köktől sok finom fogásnak a neve 
az örmények felé mutogat, vagy a 
perzsákra, vagy éppenséggel In
diára. Az izgalmas nyomkövetés és 
m egrendítő hatásfelgöngyölítés 
azonban végül is tévútra vezetne. A 
nemzeti lélek, úgy látszik, inkább 
lakik a gyomorban, mint a tudatban. 
Gyakran emlegetik, hogy az emig
ráns magyarok gyermekei már rég 
nem beszélik őseredeti nyelvüket, de 
még mindég főzik a kölcsönzött töl
töttkáposztát.

Sajnos, nincs kilátás arra, hogy 
valamelyik nagypénzű nemzetközi 
alapítvány olyan szümpozionokat 
rendezne, olyan kerékasztalokat te
rítene meg, amelyekn egymás mel
lett kóstolható meg a gyömbéres 
kínai töltöttkáposzta, dagadó he

lyett ponttyal s apró rákocskákkal 
ízesítve, a török szármáié juhússal, 
fokhagymával és esetlegesen menta
levelekkel, avagy a romám szármá- 
luca, melyben tökmagolaj adja meg 
a kellő viszkozitást és bors helyett 
paprika csíp, végül egy eredeti ma
gyar töltöttkáposzta, amelyben a 
csontszín töltelékek és opálosan át
tetsző sarvalt levelek, akárcsak le- 
vük, a benne rejlő füstöltsonka da
rabkáktól nyerik aranyló reflexei
ket Itt kellene kezdődnie a másság 
tiszteletének! Ehelyett azonban az 
amerikánista étkeztető láncok so
hasem mást és nem más-mást kí
nálnak, hanem standardizált uni- 
verzál-tápot. Breaktap.

Pedig a kultúra, a gasztronó
miai kultúra is csak nyitottság és 
kölcsönhatások útján fejlődik, s ezt 
egyaránt nem érik fel ésszel, nem 
csípik sem a nemzeti nihilisták, sem 
az ultrasovének. Nagyon tanulsá
gosak e téren a magyar — német 
konyhai kapcsolatok. A magyar 
konyha éppenolyan hiperkritiká- 
ban részesült bizonyos schulfuch- 
sok részéről, mint a hun hagyo
mány. A magyarok a sváboktól ta
nultak meg főzni, hurkát tölteni, 
szalonnát pácolni, kenyeret sütni, 
hangoztatják, sőt még nem régen is 
olvastam egy pesti tanrókalány tol
lából olyan értekezést, amely sze
rint a disznófősajtot a magyarok 
csak (így, pontosan keltezve!) 1941 
óta ismerik. (Nyilván a Drang nach 
Osten keretében, amikor a disznő- 
fejű nagyurakból próbáltak min
dent kisajtolni Keitelék.)

Valóban csodálatos a magyar 
nyelvterületek sváb konyhája, ami 
a sertésfeldolgozást illeti. Am, ha 
az ember azt képzelvén, hogy ha 
messze idegenben ilyen jól hentes- 
kednek a frankok, mit tudhatnak 
otthon, a gyökereknél, s elmegy

Gazdáné Olosz Ella szőnyegterve

oda... — fájdalmas kiábrándulás
nak lesz kitéve. Ezt nincs is miért 
részletezni. Őszinte pillantaikban a 
németek is tisztában vannak a kér
dés távlataival. 1944 utolsó napján 
Bécsben egy német katonai szemé
lyiség így foglalta össze a világtör
ténelmi fordulatot: Ungarn caputl 
Viel Wein, viel Speck — alles weg! 
[Magyarországnak vége! A sok bor, 
a sok szalonna— mind oda!] A tör
ténelmi speck-trumhoz részemről 
hozzátartozott, hogy amikor a há
ború során Pápa városába érkez
tem, ám uldozva láttam, milyen 
magas e nyugati részek kultúrája: 
az utcasarkokon mindenütt Bacon 
neve volt zománcos táblákon ol
vasható. Nemsokára csalódva tud
tam meg, ez egy hentesárugyár 
neve, angolul egyszerűen szalon
nát jelent...

Magyarul, persze, mert olyan 
kényeskedők vagyunk, egy filozó
fusnak nem lehetne Szalonna Feri a 
neve, ahogy egy doktorátus rangját 
sem emelné az, ha marharévi lenne, 
mintahogy Oxford azt teszi. S ép
pen emiatt a kényeskedés miatt van 
olyan nagy behatolási felülete ná
lunk nemcsak az idegen szónak, 
hanem az idegen ízetlenségeknek 
is. A Me Donald's éttermek sem len
nének olyan vonzóak az ifjúság 
számára, ha megannyi meg- és át 
nem értett angol szó helyett a való
ságnak megfelelően neveznék el 
készítményeiket: "bendővagdalék 
hagym aszaggal", "sarvalt lapu- 
pép”.... A koktél persze más, mint a 
csibeeledelként ismert — kevert. A  
parajkoktél is.

Sokan amiatt szidják a magyar 
konyhát, hogy — nehéz. Persze, 
hogy nehéz, ha a zabálni idegenbe 
jött turista lázálmait kell kielégíte
nie, s a töltöttkáposztából — el
hagyván minden felesleges lapít, 
csak rollni lesz, azaz káposztalében 
párolt hústekercsek halmaza. Egy 
mai fuvaros, sőt, fuharos rostélyos 
a maga zsíros, buja szószában lep- 
csegve úgy viszonyul az igazihoz, 
mint egy mai Esterházi kocka, vagy 
Péter-novella a néhai Pál herceg Égi 
harmóniáihoz. Ha a régi konyhai re
cepteket böngésszük, meglep, hogy 
mennyi bennük a gyümölcs körítés, 
mártás, leves formájában... és m éz— 
mustár helyett! A sötét barna mártá
sok később éppúgy az osztrák "ide
genforgalom " behatása révén  
terjedtek el, mint a barna irodai bú
torok a hajdani zöldek és fehérek he
lyett. Hogy legyen mire inni.

Igaza van Horvát Istvánnak, 
miszerint a magyar nyelvet még be
széljük, de már nem értjük, bizo
nyítja a rántás... azaz a zsiradékban 
pirított liszttel dúsított leves. Pedig 
a rántás eredetileg — rátás volt. Rá- 
tani, annyi mint sütni. Mert hiszen 
mi süt a legjobban? A nap. Óegyip
tomi nevén Rá, a napisten... Ez vol
na a konyhaművészet fejlődése — 
a napisten-áldozattól a sajtburge- 
rig? S mindez csak azért, mert nem 
saját nevükön nevezzük a dolgo
kat?
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HELIKON

KABDEBÓ TAMÁS

TARIMÉNES
NYÁRI UTAZÁSA

1
Vivere non, pescare necesse est, 

volt Tariménes (egyik) életelve. Et 
praedicare? Mikor a hatodik x-et el
érjük, már leraknánk hordalékain
kat a d eltáb a  öm lő  fo lyam ok  
gyanánt. Még habzsolná az életet
— mint ki mellyel veselkedik a buz
gó folyóvíz ellenébe —, de már san
dít a nyújtódzkodó árnyék felé, hol 
megosztaná szellemi elemózsiáját 
másokkal.

Akkoriban fura, ekkoriban fur
csa világ járta. (Volt-e olyan, hogy 
ne lett volna különleges a világ?) 
Európa nyugati szélén, de még on
nan is kinnebb nehány tengeri mér
földdel, az Atlanti-óceán közepe 
felé, nemrég, a 24 év pokolgépes 
tűzijátékába belefáradva, fegyver- 
szünetet kötöttek az Egységpártiak 
és a Nacionalisták, míg eme konti
nensnek délkeleti sarkát tűzfészek
ké változta tták  T itoszlávia  
örökösei. Kié legyen a nagyköd- 
mönke? Nem kevesebb baj volt, 
hogy odafönt kilukadt az ózon, 
mint az, hogy idelent Tariménes gé
pesített batárjának két gumikereke 
is kidurrant.

Ám haladjunk sorjában. Sokat 
próbált és szívében naiv protago- 
nistánk két nyári (évi! — évtizedi!) 
célt tűzött ki maga elé, mely életcél 
ÁBC-jében a megteendő dolgok be
tűi után megfejtésként lett felsorol
va. P = pisztrángfogás északsvéd 
fürge folyókban — húsz esztendeje 
invitálták oda —, hol anyányivá 
növekednek hamar halak, míg fel
ettük a nap vagy lenyugodni nem 
akar, vagy fölkelni nem siet. K = 
Kincsest, a legendás, a történelmi, a 
művészi míves várost megtapasz
talni, barátaival ott összeölelkezni, 
a hely tündérének kezet csókolni, 
virágcsokrot tenni arra a sírra, hová 
egyik dédszülőjét temették, és an
nak a királyi szobornak a talpazatá
ra, hol jóapja egykor mundérban 
lefényképeztetett, és elmondani azt
— talán csak a lényeget —, amit ő a 
valóságossal összefonódó folyóról 
tudni vél, és személyesen megbizo
nyosodni arról, hogy a végeken 
szebb a teste, jobb a lelke a satuba 
szorított magyar szónak, mint To- 
toposzban, hol azt pazarolni lehet. 
Minderről B = Bolyai városában is 
megerősítést szeretett volna nyerni, 
a LÁTÓ készségével a TÉKÁ-ban, 
ugyancsak.

Tariménes soha semmiféle poli
tikának nem hitt, még a határtolo- 
gatónak sem, hisz a városállam volt 
a politikai ideálja, ahogy azt a rene
szánszban Pico della Mirandola el
képzelte, de még senki meg nem 
valósította. Hitt azonban a magyar 
kultúra szívósságában, erejében, 
gyökér-kapaszkodásában, a föld

golyóbist is átfonó hajszálereiben 
és — végső soron — fölényében is. 
Inter alia, erről akart Kincsesben és 
a Bolyai városában megbizonyo
sodni, hisz őszerény egyszál maga 
húsz egynéhány esztendőt töltött 
egy embertelen méretű versantoló
gia összeállításával és angolra sza
básával, a nyugati végeken. (Pace) 
Vérei voltak az erdélyiek, hiszen 
családjának ősi fészkét a Részek egy 
kis részében, Szalonta mellett T-on 
lelhetni, és vérei voltak— századok 
távlatából — azok az erdélyiek, kik 
Bethlen idejében telepedtek meg itt, 
elindulván a magasztos Ararát tö
véből, egykoron. Vedere Kincses, do- 
po móri, mormolgatta magának 
Tariménes. Merthát — bár nagy
szülei áttelepedtek Hungária déli 
sarkába — véreiket hagyták ott. 
Kincses, Arad, Vásárhely, Temes
vár, Szamosújvár térségében.

Ami jelentéktelen személyét il
lette, ő egy álló nyarat töltött ötven- 
egynehány esztendővel ezelőtt a 
Kárpátokban, honnan egyetlenegy 
napra Vásárhelyre vitte úrapja, az
tán vissza, a hegyekbe. "Kincsesre 
majd egy álló hetet kerítünk", mon- 
dá akkor az idősebb Tariménes. A 
történelemnek nevezett hamiskár
tyás azonban úgy keverte az ászo
kat, hogy azok csupa balkezekbe 
kerültek. "Több mint ötven eszten
deje vártam erre az alkalomra — 
emlékezett vissza kisfiú-korára a 
szürkülő üstökű férfiú, hogy eljö
hessek közétek." Igen, ezzel a mon
dattal kezdi majd ott, Kincsesben, a 
praedicatiót.

Egy egyhónapos utazásra még 
1995-ben is föl kell készülni. Új au
tó, új kerekekkel, elemózsia (a szó 
fizikai és szellemi értelmében is), 
sokszínű bankócsokor, nehány 
könnyen mosható gönc, térképek, 
jegyzetfüzet. Fényképezőgépet, 
magnetofont nem vitt magával, 
könnyen elsuvasztható holmik  
ezek. Többet tud, mert kezet, agyat 
aktivizál, a jegyzetfüzetre támasz
kodó emlékezet. Címekkel is fel 
volt szerelve, mint azok a hajdani 
erdélyi vándordiákok, akik Witten- 
berga, Oxford, Amstelodam állo
máshelyein táboroztak.

Az első tengeri ugrás után — az 
ötszáz autót bíró komphajón — 
Canterburyben tankolt, hol haja
don leánya oktatta ékes francia 
nyelvre az ángliusokat. A második, 
egy újabb kompozást és 1000 lehaj
tott kilométert követően — Bissin- 
genbe vitte, N ém ethonba, hol 
könyvborítóinak tervezőnője, egy 
első  világháborús altábornagy 
unokahúga látta el szállással, szí
ves szóval, mint Kanizsai Dorottya 
régen Lackfi Boldizsár uramat.

Harmadnap este berobogott

Bécs városába egy levenda-illatú le
vél nyomában. A z  epistolát egy 40 
évvel azelőtti szerelme írta, ki 1956- 
ban Tariménes nyomát vesztette, 
mint az amazon a hóban elgyalogló 
mackónak, hogy aztán, sokkal ké
sőbb csapásra akadjon. M. aranyos 
volt és elegáns, mint környezete, a 
Duna gyűrűsujjára húzott Vindo
bona, mi, mellesleg, éppen az úszó 
Európa-bajnokságra készült. Tari
ménes nosztalgikus szeretettel le
geltette két szarkalábas kék szemét 
az egykor oly túl fiatalon kedves, 
most korban rostokoló érett me
nyecske bájain, amit az évek nem 
romboltak le, csupán még dere
kabb gömbökké kerekítettek. El
hagyván az ötödik x-est, a deresedő 
férfiú is növelni kezdte térfogatát, 
egyre több időt szentelvén az élet
útjuk felét meghaladó nőknek, kik 
emlékekkel rendelkeztek. (Pláne ha 
reá, az ő megboldogult úrfikorára 
emlékeztek.)

"Azokat a nőket szeretem — je
gyezte meg üdeségét jól konzervá
ló szigeti kedvesének —, akiknek 
múltjuk van. Hajdani úrfikorom- 
ban persze másként volt; éretlen fej
jel akkor a tabula rasa-t kerestem."

Nyugat-Európán úgy száguld 
át az ember, új kocsival, mint kés a 
puha vajon. Kifogástalan autópá
lyák, drága megállók, kávék, mik 
egy vacsora árába kerülnek, benzin 
— mint egykor abrak a lónak —, a 
pénz, az odakint mindenható lóvé 
függvényében.

D événynél a Duna gon d ol 
egyet, s partján az utak — bármerre 
menj — leszűkülnek. De Nagyla
kig, meg Gyuláig kell pásztáznia 
annak, aki Hungária aszfaltjait meg 
akarja becsülni, minthogy valójá
ban ott végződik a materiális Nyu- 
gat-Európa.

M egálló: Székesfejérvárt, a 
messzekanyarodó múlt és a vizes
nyolcas jelen sekélyebb vizein. Egy 
Szent István múzeumi szoba és 
egyetemi társa, Anti várta itt — is
mét kemény évtizedek távlatából. 
A késő-középkori épület másik 
vendége, aki Fehérváron szoba
szomszédja volt és az Aba-Novák 
freskót restaurálta, szellemnőként 
viselkedett. Láthatatlan volt, mert a 
tyúkokkal kelt, feküdt. Mivel a csi
galépcső menti villany éjfélkor nem 
volt bekapcsolva, vándorunkat ap
ró baleset érte: belerúgott a törté
nelmi csigalépcső.

Van, oh megannyi buzgó mó- 
csing, ki tálentum híján a kőből is 
vért sajtolna ki. Anti ezeknek az el
lenkezője. Gimnáziumi tanárként 
élte le munkás életét, közben egyik 
kezével novellákat írt, a másikkal 
pasztellszínű képeket festett, ame
lyek Karácsony Benő regényeinek 
hangulatát árasztják.

Útikönyvül Tariménes a Napos 
oldalt hozta el magával — 40 ta
vasszal ennekelőtte olvasta először 
—, mit ajándékba kapott Évától, a 
kis tücsöktől, aki idehaza erdélyi 
írókkal foglalkozott, odakint pedig 
árván hagyott szállóvendégként 
angolul tanult.

Antiból Fehérváron ideiglenes 
útitárs lett, azzal a nem is titkolt 
tariménesi szándokkal, hogy fesse 
le neki az érsekcsanádi révnél a Du
nát. M esszire vetődött hősünk  
ugyanis a dunai Veránka szigetén 
fogantatott és élte le gyermek
éveinek édeni hányadát. (Et in Ar
cadia...)

Igen, a Duna párából szőtt 
szimbólum és partokat mosó vízi 
valóság. Nemcsak "a szívéből folyt 
volna tova”, hanem a szíve onnan 
eredeti. MIT NEKEM TI ZORDON 
TENGEREKNEK VIHAROKTÓL 
VADREGÉNYES HÁTA?! A Duna 
Csanádnál olyan volt, mint a világ
ra rácsodálkozó friss érzékszervek 
hamvas üzenete: egykor selymes, 
lágy, még főzésre is alkalmas, hal
bő; halbő, szúnyogdús, szarvasbő- 
géstő l v isszh an gzó , berkeiben  
vaddisznótól járatos, tán még ma 
is?

Tele van Hó'duna vízililiommal
tele van a nyárerdő szarvasbika 

nyommal
Dunán innen tücskök fonják 

bajszát az időnek
Túl a Dunán reszket a föld: 

a délszlávok lőnek.
Z
Egy kecskeméti kerülővel, hol 

Bandival két órán át öreg szót ková
csolt, Tariménes Gyulát érintette. 
"Gyulán túl béke van, és gyalázatos 
rossz utak — biztatták volt atyafiai 
Tariménest. Útiterveid túlmérete
zettek." Az utazó öntelten mosoly
gott. Bejárta ő már dél-amerikai 
dzsungel ösvényeit is és három nap 
alatt átviharzott az ausztráliai New  
South Wales csalitjain. A hazaiak 
halpaprikással traktálták és ők is 
mosolyogtak: "A kimért időben 
azokon az utakon a kigondolt távot 
megtenni nem lehet."

Az utak a végesben is, az utazá
sok csak a végtelenben függnek 
össze. Utazónk hallgatott a szóra, 
letett — egyelőre — a Deltáról, terv
ben beérte a vízalatti Vaskapu, a 
duzzasztó, és a Kazánszoros be- 
cserkészésével — Erdély előtt. 
("Véreim — így fogalmazott elmé
jében —, harmadfélezer városban 
jártam, szálltam meg, ez idáig, de 
belső várakozással aligha egyben is 
ilyen csorduló szívvel és ilyen szo
rongva. Ti a többség ellenében él
tek, mint a kitéphetetlen tujafák, 
miket hiába szaggat a vihar, gyö
kérhálózatukkal a talajba kapasz
kodnak. Én szigetmagyarságom  
önkéntes varázsbugyrában élek, 
megfosztva a szülőigék hangosan 
gyakorlásától, s csak a papírnak 
mormogok — mint Kazinczy Kuf
steinben — édes anyanyelvemen." 
Indulás előtt még egyszer Tarimé
nes átadta magát a helyzetadta ö- 
römöknek, gilisztát szerzett, és 
magával hozott horgászfelszerelé
sével pecázni ment a Csanádi Du
nára. Két kárásszal és három ke
szeggel tért meg.

Majd a továbbindulás reggelén 
a harang szavára ébredt. Az út a 
határig sima volt, a hősök emlék
művének tetején egy gólya kele-
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pelt, nyegle furikázók elgázoltak 
egy borzot és mindössze másfél 
órás várakozás és a gyulai vár meg
tekintése után átlépte— csomagjait 
ízekre szedték, puskát keresve —, 
amin a madár átrepül, a határt. Útja 
Szalontára vitt, ami — noha meg
növekedett koszorús poétánk óta 
— adminisztratíve elvesztette első 
szótagját. Unokafivérének katona
társa lakott itt, mielőtt elköltözött 
volna, mindkettő, az égi világba, de 
élt még az özvegy, aki, mint Rozgo- 
nyiné Galántainak, szállóvendégé
nek gondját viselte. A rákövetkező 
napon a vendéglátó fia elkalauzolta 
Tariménest a régi sírkerthez, ami T. 
határában az egykori birtok szélén 
állott. Az udvarházat már földig 
rombolta a világháború. A családi 
temetőt védő betonkerítés szilár
dan állott, FELTÁMADUNK, és az 
elkerített terület közepén az egyko
ri családi kápolna négy fala omla
d ozott. K örülötte, a ledöntött 
sírkövek között (honnan leolvas
hatta eleinek szép neveit) békés 
disznócsorda legelt, túrta a vad 
puzdort.

Nagyszalontán azonban felde
rült a szíve. Arany szülőházának 
utódját kimeszelték, emlékmúzeu
ma — jó kezekben! — gazdagodott, 
költőnk szobrának talpazatán kis 
virágcsokor szerénykedett. Más aj
kú bocskoros parasztember kér
dezte kalauzától:

— Kinek a szobra ez?
— Magyar költőé, kérem.
— A Kádár Jánosé?
— Hát Jánosnak János. — Ma

gyarázatképpen Tariméneshez for
dult.

— Ezek el sem tudják képzelni, 
hogy másnak, mint politikusnak 
szobrot lehetne emelni.

Mikor először meglátogatta  
őket Nagyszalontán Petőfi, Ara- 
nyéknak kávéfőzőt vitt ajándékba. 
Tariménes is praktikus dolgokat 
szerzett be: szalámit, pirospapri
kát, füstölt szalonnát. Továbbá Du- 
n a-m etszetek et és egy  picike  
háromarcú kelta Janus szobrot. A 
gyerekeknek, Szalontától Kincse
sig, csokoládét (ha ez ugyan el nem 
olvad a 40°-os autóban). Atyafiai és 
atyjafiai már Bácskában felkészítet
ték arra, hogy odaát rossz a gazda
sági helyzet. Igen ám, de Bécsben a 
magyar gazdasági helyzetre pa
naszkodtak. Angolhonban leányai 
az angol gazdasági helyzetet kár- 
pálták, s munkatársai még indulás 
előtt így zsörtölődtek: ezen a mi 
nyugati szigetünkön kopogtat a 
gazdasági csőd.

Tariménes úgy vélekedett, hogy 
az egész világ a permanens gazdasá
gi leromlás állapotában leledzik, 
aminek mit sem használ, hogy a Föld 
5 milliárdos lakossága évi 50 millió
val növekszik. Nem úgy a hazában 
és a világban mákszemenként el
szórt magyarok száma.

Egy szép dinnyeérlelő augusz
tusi délután érkezett Orsovába. A  
fát, ahol Kossuth elásatta volt a ko
ronát, az utat, ami akkor a Dunáig 
vezetett, ahol átlendült a határon,

ellepte a víz. A Tumu Severin hatá
rában épített gát — és rajta a híd — 
tóvá változtatta a Vaskapu vidékét 
és feltöltötte Duna-vízzel a Kazán
szoros szurdokait. Orsovát újjáépí
tették, teraszosan a hegyoldalban, 
minek tetején ott ragyogott, 750 m 
magasságban, a Szent Anna kolos
tor keresztje.

Helybeli mértékkel a partmenti 
orsovai hotel felhőkarcoló. A lift 
nem működik. Víz van, persze csak 
hideg, de a szobákat talán a nagy C. 
letűnése óta nem takarították. Tari
ménes elmenekült és fölhajtott a 
Szent Anna kolostorba. Talpig feke
tébe öltözött, lesütött szemű, kar
csú, szép fiatal apácák fogadták. 
Csak a főnöknő volt öreg, ráncos és 
bölcs, mint egy teknősbéka. Vándo
runk bebocsájtást, szállás, majd va
csorát kért. Franciául teljesítették 
kívánságát, mivel csak ezen az egy

nyelven tudta megértetni magát 
egyetlenegy nővérrel. Igénytelen 
szemüveges apáca ropogtatta Pas
cal nyelvét, itt Tariménest egy cellá
ba vezette — a falon Szent Mikulás 
ikonja függött —, itt ki volt takarít
va, tiszta volt a lepedő, volt villany 
és lavór a mosakodáshoz. Tarimé
nes visszatalált kiscserkész önma
gához. K im osta m otyóját és 
másnap pecázni indult a hegy tövé
ben tóvá szélesedő Dunához.

Aztán nyakába vette a környé
ket. Volt Herkulesfürdőn, bejárta 
Tumu Severint, kipróbálta a  leg
hosszabb aldunai strandot, túrós
táskákat evett egy helybeli 
bodegában és elcsevegett egy szép 
asszonnyal, aki kiválóan beszélte 
Dante nyelvét. Már-már úgy érezte 
magát, mint Marci hevesen. Nagy 
termésköveket fordított meg, kuka
cok után vadászva, ismét fogott 5 
halat, miket felvitt az apácáihoz, 
kérvén, megsütnék-e azokat? A kis

Okulárén fogott a bibliai hasonlat 
— 5 hal, 2 kenyér, vagy fordítva? 
Tariménes vacsorára viszontlátott a 
dévérekből kettőt, párolt hagymá
val elkészítve, kefirrel leöntve. Az
tán jegyzetk ön yvével kiült a 
kolostor mögé, a kereszt elé, hon
nan beláthatni a Kazán-szoros bejá
ratába — s itt lepte m eg  
magányosságát Hófehérke és Ha
mupipőke.

— Was machen Sie? — zendült 
a kérdés a nyúlánk apáca ajkán, ki 
A m brosia névre hallgatott; 
Schwesterét Onofria néven mutatta 
be. Mindent tudni akart és mindent 
elmondott magáról. Például: — 
Autója német márka, rajta a felség
jelzés ír és útlevele (melyet már első 
este elkértek) az angol királynő cí
merét és bélyegzőjét viseli. Ki ma
ga?

Tariménes megvakarta ezüstös

üstökét. — író vagyok. Azért jöt
tem, hogy megismerjem a folyó for
dulatának kulcsvidékét. Dunáriu- 
mot írok.

— Dunárium, was ist das?
Tariménes a tőle telhető schil-

lerséggel elmagyarázta. (A der, die, 
das-okat kihagyta.) — Látja — 
mondta befejezésképpen —, én itt 
kanyargók a folyam körül, orszá
gokon által és kasul. Az életem küz- 
delmes és egyetlen szimbólum, 
míg a maguké, idefent a kolostor
ban merő biztonság.

— Ez igaz — bólintott finom 
mosollyal az apáca. (Reggel a pópa 
szúrós mosollyal, áthatóan nézte 
Tariménest, talán mert az ortodox 
szertartás 73. percében kilopako
dott a templomból.) Tehát az este a 
hegytetőn, hol tücskök koncertez
tek, formen a Kaszáscsillag ragyo
gott, és alulról fölcsillogtak az alant 
állomásozó vontatók fényei; Amb
rosia nővér így folytatta:

— Hát igen, a biztonság. Az 
megvan. Noha a főnöknő engedé
lye nélkül sehová nem mehetünk. A  
hétből három nap teljes böjt. Az 
imádságok és a zsolozsmák min
dennapjaink cölöpéi. Közbül van a 
kertészkedés, a konyha, illetve a vi
rágoskert.

Tariménes bólogatott. Cellája 
előtt piros rózsák nyíltak, a pad tö
vében, ahol ültek, bódító illatukat a 
széllel lengették a cirmos szirmú 
liliomok.

— Szép és szent hely ez — 
mondta a meglett férfi a fiatal nő
nek halkan, és arra gondolt, hogy 
odafönnt az Úristen az év minden 
egyes napján más-más köntöst ag
gat magára. Január elsején katoli
kus, m ásod ik én  reform átus, 
harmadikén evangélikus, negyedi
kén talán nazarénus, sokadikén 
esetleg hindu, más hónap más nap
ján talán taoista ruhát is. Bizonyára 
van olyan nap, amikor ortodoxnak 
mutatkozik, ha egy olyan érzelmű 
szent asszony szívének teleszkóp
jával becélozza őt. Imigyen minden 
vallás szép és igaz.

Am brosia viszont felem elte 
jobb kezét és hosszú, karcsú mutató 
ujját előre szegezte. — A Teufel! Bi
zony az ember nyomába szegődik! 
Mert féltékeny arra, hogy a jámbor 
apáca csakis és kizárólag az Úris
tent szeresse.

— Holnap elutazom — szólt Ta
riménes. Talán megijedt az ördög
től. — Várnak a barátaim , 
Cluj-Napocán, magyarázta.

— Én is transzszil vániai vagyok 
— csilingelte a nővér. — Álba Julián 
születtem.

— Mi a vezetékneve? — kérdez
te Tariménes reménykedve, hátha 
egy elortodoxosodott gyulafehér
vári székely lányra akadt.

— Valamilyenescu.

Ember tervez. Meglátogatja a 
klausenburgi színházat, kedvenc 
festőjének, Ferenczynek örök ta
vaszt álmodó képeit a cluji galériá
ban, a házat, ahová öreg barátja, Cs. 
Szabó Laci bácsi visszaáhítozott. 
Elmegy abba a váróterembe, hol — 
amíg a késő vonatra vártak — déd- 
atyja megkérte dédanyja kezét. 
Egyhetes napocai ejtőzése idején 
gyerekeket fagylaltoztat majd a fő
utcán, és közben antikváriumok
ban ódon  m agyar könyvekre  
vadászik. Betoppan Kincses egye
temére, hogy megnézze, hol pa
rázslik a nyelvi tűz, melynek nem 
szabad elhamvadnia. A  könyvtár 
szecessziós épületében elhelyezi 
szigetmagyarságának gyopárzálo
gát: három legutóbbi magyar köny
vének  p é ld án ya it. Fölkutatja, 
elcsórja vagy elkéri Sz. Pista másik 
regényét. E. meséjének csokrát, Ali 
és Árpi legeslegelső verseit, Lajos 
történeteit, Károly kulturpublicisz- 
tikáját. Jászi Oszkár politikai Svájca 
itt soha meg nem lesz, de kultúránk 
vérköreinek sajátos tápanyagát ép
pen ez a szív, a principátus közepe, 
Kolozsvár alakítja át energiává. — 

folytatás a 18. oldalon
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» > »  folytatás a 17. oldalról 
Véreim, a Kárpát-medence szeme
tét rosszul söpörték össze öt esz
tendeje. És ami zsákot elvittek, az is 
kiszakadt. Mindazonáltal megma
radni! Keresztények ezerszáz éve 
azért is lettünk, mert az akkori hit
térítők az ezredvégi jubileum ka
taklizmáját félték. Üzért is lett 
Vajkból István, marcona pogány- 
ból őrt álló székely. Most, egy új 
ezred év  küszöbén  W esselényi 
vész-szavát figyelmezzük: megtar
tani nyelvet és hitet.

A nap kitűnően indult. Reggel 
ablúdó, nagy lubickolás a Duná
ban. 200 m-es mellúszás: beszappa
nozva. Szellő fújt, a nyomasztó 
meleg alábbhagyott. Enyhülés állt 
be a délszláv fronton is. Barátunk 
összeakadt egy angolul beszélő 
nyelvtanárral és— sikerélmény! — 
a postáról hazatelefonált. Aztán 
megnézte a Tumu Severin és az 
egykori Drobeta határmezsgyéjére 
épült Duna-múzeumot. Tulceában, 
úgym ond, m ég különb gyűjte
mény van, jóllehet ez sem kutya. A 
Duna geológiája, természetrajza, 
az Alduna néprajza, élő halai az 
akváriumban, őstörténete és törté
nelme a falon.

Itt meglepő dolgokra lelt. Dece- 
bál birodalma a Tiszáig terjedt. Az 
őt leverő Traianus, illetve Apolodo- 
rus hídja — modellben megépítve 
egy húsz kőpilléren nyugvó 700 m- 
es fahíd volt*. Tariménes megva
karta az üstökét. Buda vissza
foglalásának hadmérnöke, Marsig- 
li gróf még azt írta, hogy csupán a 
partmenti pilléreket tudták a róma
iak megépíteni, mert a víz alatti be
tonozás nem volt kenyerük, a Duna 
folyását pedig nem lehetett eltéríte
ni. (Más volt a helyzet a Tiberissel 
Rómánál. Annak két partját az első 
római híd a sziget csücskét érintve 
kötötte össze. Az építkezés úgy 
folyt, hogy amíg az egyik hídszámy 
épült, a folyót eltorlaszolták, és csak 
a sziget túlsó felén folyhatott tovább. 
Majd vice-versa.)

A történelem, lám, szemlélet 
kérdése. Ugyanis a Középkort áb
rázoló térképekről az is kiderült, 
hogy akkor Transzilvánia önálló 
bánságokra volt felosztva. Szibi- 
nyányi Jank mint szerémi bán verte 
vissza a törökséget. Hungária, lám, 
akkor is G yulánál kezdődött, 
Nagylaknál végződött.

Tariménes egy korábbi útján 
már Horvátországban is látta Jella- 
sich szobrát, olvasta hőstetteit. 
Most az az eretnek gondolat ötlött 
eszébe, hogy az ukrán történelmet 
lengyel tudósoknak kellene megír
niuk, az albánokét bolgároknak, és 
így tovább. A megírt történelmeket 
összesítse egy, az izlandiakból és a 
máltai lovagokból álló történelmi 
bizottság. Csak az így nyert köny
veket szabadjon tanítani az isko
lákban.

A  múzeum előtt park terült el, 
abban árnyas szilfák alatt kávézó. 
Üres asztalainak egyikéhez kávéját 
szürcsölgetni ült le az utazó. Szél
huzat A fújás elállt és egy behemót

faág csapódott az utas lába elé, fél 
méterrel tévesztve fájós nagyujját.
— A titkos krónikás, vélte peregri
nusunk, talán éppenséggel a min
denható m egbízásából. Ómen. 
Üzenet számomra. De mi?

Szedte a sátorfáját és elrobogott 
a Kazán-szorosba. Már mint annak 
a magas balpartjára, arra a keskeny 
autóútra, ami pontosan követi az 
egykori morajló, most keskenyen 
kanyargó Duna hajlását, arra az út
ra, minek ősét egykor Traianus 
kezdte és Széchenyi folytatta. A 
Szoros fölső végén az út kifutott 
alóla — erdélyi szóval: kilukadt a 
feneke —, de pellegrinónk elszán
tan gyalulta autógumiit az éles kö
veken. íg y  jutott el Svinitáig. 
Onnan már csak ökrös szekerek 
mentek tovább a folyó vonalán.

Visszafordulván és visszako
cogván a Szoros szűk útján Dubo- 
vig, ott röviden megpihent. Eddig 
merészkednek el autóval az elszán- 
tabb turisták. Két német BMW par
kolt egy m eredély m entén, és 
kicsivel odább egy Alfa Rómeó. Az 
olaszokkal elbeszélgetett. A fiumei 
férfiú elmondta, hogy olvasván 
Claudio Magris II Danubio című 
könyvét, kedve támadt neki is vé
gigvezetni az Alduna egy-két sza
kaszán.

Tariménes elköszönt és elindult
— nem sejtette — majdnem utolsó 
útjára. Lassan vezetett, le-le kacsin
gatva egy árnak fölfelé pöfögő tola- 
tóra, mely túrta a vizet, nyomta az 
uszályokat. Fenn, a keskeny autó
úton váratlanul bukkant elő egy te
herautó, levágva a sziklakanyart. 
Tariménes elrántotta a kormányt, s 
ezzel az autó orrát, első két kerekét 
beleejtette egy irgalmatlan kátyú
ba. A kíméletlen zökkenéstől a két 
első kidurrant, az alsó lámpasor ki
törött, a kocsi elején a sárhányó rá
lapult a kerékre. Ezalatt ő maga, 
bekötetlenül, készületlenül, a kor
m ányba kapaszkodott, de le- 
csusszanó teste terhét a baljós 
jobbláb nagyujja viselte. A kocsit a 
fiumei olasz és Tumu-Severin-i au
tómentő segítségével bicegő kere
keire állították, a két gumiból az 
egyiket megfoltozták. A maradék 
béna készséggel az autó útja, egy 
vékonyka pótkerék segítségével 
dél-bácskai garázsba, Tariménesé 
pedig kórházba vitt. Ennek s annak 
doktorai csontrepedést állapítottak 
meg ebben s abban, külön-külön. 
Priznic az embernek, generáljaví
tás a határnak.

így járnak a habzsolok, a kevé- 
lyek, a sokat akarók, a program- 
zsúfolók. Prédikáció? Nem az 
elmondására, a meghallgatására kell 
felkészülni szerényebb szívvel, szo- 
rongóbb, imádságosabb lélekkel. 
Kincsest egy kültagnak ki kell érde
melni. Tariménes — a párkák sze
rint — ed d ig  érdem telennek  
bizonyult.

Mostantól kezdve böjtölni fog 
és vezekelni.

Gibhon is így tudta, de ő nem volt 
utász, vagy hadmérnök.

A GELLERT SÁNDOR 
VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ 
VERSENY
szervezőbizottságának felhívása.

A Szatmárnémeti RMDSZ, az Anyanyelvi Konfemda, a Szat
márnémeti MADISZ, a Kapcsolatok Művelődési Alapítvány, a 
Szatmárnémeti Szent-Györgyi Albert Társaság, az EMKE Szat- 
már megyei szervezete 1995. december 9-10-én hatodik alkalom
mal rendezi meg a Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyt. Az 
idei rendezvény összekapcsolódik a Dsida Jenő költői verseny
nyel, amely újabb lehetőséget jelent a szavalok számára.

A z első öt kiadás m űvészi színvonala, Szatmárnémeti közön
ségének versszeretete, a versmondáshoz való ragaszkodása azt 
igazolja, hogy ez a m űvészi vetélkedő részévé vált a város m ű
velődési életének.

Örömmel tapasztaltuk, hogy nemcsak erdélyi, székelyföldi, 
partiumi szavalók érzik magukénak ezt a versenyt, hanem a 
vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és magyarországi m űkedvelő  
előadók is.

Az előző évek tapasztalatait leszűrve boldogan teszünk ele
get kedves kötelességünknek és meghirdetjük, a VILÁGON 
BÁRHOL ÉLŐ műkedvelők számára, hatodik alkalommal is a 
GELLÉRT SÁNDOR VERS- ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYT.

A rendezvény célja a kisebbségi m agyar irodalom, a népköl
tészet és az egyetem es magyar irodalom népszerűsítése a pódi
u m m ű v é sz e t  ism ert és k ik ísé r le te z e n d ő  e s z k ö z e iv e l ,  
anyanyelvűnk ápolása, a tiszta szép magyar beszéd iránti igény  
felébresztése és ébrentartása.

Részvételi tudnivalók.
1. A Gellért Sándor vers- és prózamondó versenyen a világon 

bárhol élő műkedvelők részt vehetnek, akik nem végeztek szín- 
művészeti főiskolát, vagy akadémiát, illetve nem tevékenyked
nek hivatásos előadóként.

2. Betöltötték 16. életévüket.
3. A  versenyző elküldi a Szatmárnémeti Szent-G yörgyi A l

bert Társaság címére (3900 Satu-Maré Str. M ihai Viteazul 10) a 
jelentkezési lapját, amelyen vezeték- és keresztneve, születési 
adatai, pontos lakcíme, foglalkozása, telefonszáma szerepel. 
Mellékeli a bemutatásra szánt irodalmi m űvek teljes szövegét.

A verseny irodalmi anyaga három műből áll:
— egy szabadon választott vers, vagy próza a kisebbségi ma

gyar irodalomból.
— egy szabadon választott vers, vagy próza az egyetemes 

magyar irodalomból, amelybe természetesen beletartozik úgy a 
kisebbségi irodalom, mint a népköltészet minden műfaja.

— a Dsida Jenő költői verseny zsűrije által kijelölt díjazott 
szonett, melyet a versenyzőnek postán küldünk el a jelentkezési 
lap megérkezése után.

Egy-egy előadás időtartama nem haladhatja meg a 12 percet, 
de nem lehet kevesebb 2 percnél.
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BARTÓK ÚTJA AZ IFJÚSÁGHOZ VEZET
» > > >  folytatás az 1. oldalról
kétértékűségére épül: az "Isten veled! — Isten 
hozott!" affektiv kíséretének elválaszthatatlan- 
ságára; hiszen akitől elbúcsúzunk, azt mindig 
visszavárjuk, ám akit visszavárunk, attól tulaj
donképpen sosem búcsúztunk el igazán... A 
"bánatos lesz lelkem" és a "velem maradsz min
dig" ezért épül a dallam füzérében ugyanarra a 
lemondón-sóvárgó, reménykedőn-várakozó 
líd-motívum érzelmi metaforájára. A mű és elő
adása egységében ily módon a kezdet és a vég 
mondanivalói eggyé váltak. Beérett bizonys- 
sággá. Azt sugallták, hogy Bartók Béla zenéjé
ben — amíg van, aki megszólaltassa — velünk 
marad mindig, hogy — addig — el nem hagy 
sohasem. A Ne hagyj itt! a "ne menj el — el ne 
menj" körforgását erősítette fel: megnyitotta az 
érzelemtársítások távlatait két irányba is. A mű
vet elemző zenetudóskarmester Szabó Miklós 
figyelmeztet arra, hogy a gyermekdalok világa 
is életre kel benne. Mindjárt az első motívum 
elhangzása során. A "Csak azt mondd meg ró
zsám, melyik úton mégy el" dallamának kezde
te parad igm atik u san  ö sszecsen g  az 
"Elvesztettem páromat", avagy az "Egy gyenge 
kismadár" dallamaival. És ebben az összecsen- 
gésben az érzelmi átélés hasonlósága is jól fel
fedezhető. Emellet a fenti dallam magát a 
bartóki zene saját világát is megidézi. Ráisme
rünk benne a Keserves második motívumára, ott 
a "jobb lett volna ne születni" szöveg alatt. A - 
fisz-mollról pedig tudjuk, hogy az Bartóknál a 
gyász, a bánat, a tragikum hangneme, a Kéksza
kállú, az Éjszaka zenéje, s itt ennek a kis bánat- 
mikrouniverzumnak a tonalitása. Ám benne a 
szöveg mondanivalója végig rejtjelezett, a fo- 
gadkozó ellenkezés mondanivalója. A költői 
képsorok mögül egyetlen kérő-akarás nyilallik 
fel, az, amit a mű nem mondhat el, de nem is 
kellett elmondania, hiszen mára címbe belefog
lalta szerzője: Ne hagyj itt! S végül a Bolyongás. 
Bartók már tíz éve megírta az Éjszaka zenéjét, 
amikor ez a kórusmű megszületett. A hangulat 
sejtelmességét már az indítás is jelzi: "Vad erdő
ben járok, járok éjszaka..." Különösen kontrasz- 
táló hatást vált ki ez a motívum, ha gyer
mekkaron szólal meg. Bartók a motívum szöve
gét egy balladából vette át, s persze felfokozta 
jelképes konnotációit, a magány, a szorongás, a 
feloldatlan feszültség irányába. A "Rajtam az 
Isten sem könyörül!” záró sort még két ütemre 
terjedő "Nem!" követi a szopránban. Bizony, 
Kodály Zoltán Ady-versére írott kórusát juttatja 
eszünkbe, az Akik mindig elkésnek bánatát-búját, 
annak is utolsó sorát, "Késő, elkésünk". De, 
mint az Éjszaka zenéjében, itt is poliszemikus a 
bartóki mondanivaló. Ott több síkon, itt kettőn 
oldódik fel a feszültség: az ember és a természet 
kapcsolatában — valahogy úgy, ahogy A fából 
faragott királyfiban, avagy a Cantata profanaban a 
természet befogadja fiait. Mert itt is gyógyítón 
hat a természet. A gyógyító oldást, a kezdet és 
a vég harmóniáját szimbolizálja az indító és 
záró hangnemek tükör-szimmetriája. A fiatal
sága ellenére is jelentős hagyományokkal és 
repertoárral büszkélkedő énekkar és karnagya 
már beírta nevét Kolozsvár (és nemcsak Ko
lozsvár) kórustörténetébe. A kiforrott művészi 
munka gyümölcseként bemutatott produkciót 
őszinte lelkesedéssel és büszkeséggel fogadta a 
javarészt fiatalokból álló közönség. Már-már 
huszonéves hölgyszomszédom súgta: én is éne
keltem e műveket, az énekkar minden tagját 
ismerem, mind barátaim...

Hasonló befogadói örömet nyújtott a Refor
mátus Kollégium Vegyeskarának szereplése. 
Bartók Béla Négy szlovák népdalát mutatták be

Székely Árpád igazgató-karmester vezényleté
vel. Miként az egész műsornak, ennek a műnek 
a megszólaltatása is jelképes tartalmú volt A 
bartóki éthosz jegyében "a népek testvérré vá
lásának" bartóki vezéreszméjét jelképezte. Ez, 
az Egynemű kórusok előtt 20 évvel korábban ke
letkezett mű, a népdalfeldoglozások csodálatos 
frissességével hatott. Pár nappal a koncert előtt 
együtt hallgattuk meg Bartóknak ezt a kórus- 
művét Székely Árpáddal lemezfelvételről a 
Szlovák Filharmónia Énekkara előadásában, 
Szabó Miklós vezényletével, szlovákul. Ennek 
az előadásnak az intonációs emlékét keltette a 
magyar nyelvű előadás; a tökéletes prozódiát 
nagyszerű szövegmondással tolmácsolta az 
énekkar. A kontrasztot Székely Árpád tulajdon
képpen két nagy tömbbe foglalta. A sötét tónu
sú lírikus balladát — "Lányát az anya rossz 
férjhez adta" — követi a három élénk tétel, ame
lyekből egyetlen fokozásban megalkotja az el
len-hangulatot: — "Havasi legelőn, virágos 
nagymezőn/Olyan jól aludtam, az ágyban sem 
jobban", aztán, "Enni inni van csak kedvem".

Kazinczy Gábor: Ballada II.

majd, "Fújd csak még vígabban, még két gara
som van!"... A szintén kiemelkedő eredmények
kel, gazdag repertoárral rendelkező együttes, 
amelynek számos hazai és külföldi hangver- 
senykörút öregbíti hírét-nevét, a rá jellemző 
mesterségbeli tudással és művészi átéléssel 
szólaltatta meg a rendkívül igényes partitúrát. 
A zongorakíséretet Kovács Réka játszotta.

1916 — 1926 — 1936. Az egynemű kórusok 
borongós hangulatától mintha visszaforgatta 
volna ez az énekkari evokáció a bartóki életmű
vön átvérző szép és rút harca történetének leg
fontosabb fejezeteit. Először az elmélyülő 
drámák háború előtti hangulatát, utána — az 
éjszaka-zenék 1926-os évén át — vissza a kez
detekhez, a Nagy találkozáshoz a népdallal a 
"tiszta forrásnál".

A délután egyik fénypontját Nyisztor Ilona 
gyímesi népdalénekes szereplése nyújtotta. 
"Tiszta forrásból" jeligével csángó népdalokat, 
egyházi népénekeket adott elő románul és ma
gyarul. Konferanszában Guttmann Mihály jog
gal nevezte "Nótafának” a ritka szép hangú, 
csodálatosan gazdag és eredeti repertoárral bí
ró népdalénekest. Hiszen Nyisztor Ilona művé
szetét, népdalainak szépségét, előadásának 
hamvas-eredetiségét jól ismerjük. Többször 
megajándékozott már velük Csíkszereda, Szé
kelyudvarhely közönsége előtt. Reméljük, még 
sokszor megörvendeztet művészetével Kolozs
váron is.

—  HELIKON-----------------------

A műsor középső, vokális részét két hang
szeres mozzanat keretezte.

Elsőként Szabó Koréh Imola zongorázott. 
M űvészi játékával megnyugtatóan győzött 
meg arról, hogy van még utánpótlás e hazában, 
hogy akad még lelkes fiatal zongorista, aki 
egész repertoárral rendelkezik koncert-készen 
a bartóki oeuvre-ből. Két nappal Búzás Pál re
mek zongora-estje után újabb, a délután jelen
tős részét k itevő m ásodik  szó ló  m űsort 
végighallgatni igazi örömet jelentett. Külön ki
emeljük a Román táncokat, amelynek zenekari 
változata szeptember 29-én hangzott el a Ko
lozsvári Magyar Állami Opera zenekarának e- 
lőadásában a Bartók-emléknapók keretében. 
Ugyanakkor a Három csíki népdal egyedüli meg- 
szólaltatója ebben az esemény- és programdús 
megemlékezés-sorozatban Szabó Koréh Imola 
volt. Valóban megnyerő volt a mód, ahogyan 
ráérzett a hangszeres népi muzsika feldolgozá
sának sajátosságára Bartók zongoradarabjai
ban. "E három dalt — írja maga Bartók — 
Gyergyótekerőpatakon tilinkózta egy 60 esz
tendős öregember". A 15 magyar parasztdal mel
lett a műsor csúcspontját képviselte a Szonatina 
és végül az Allegro barbaro. Ez utóbbi lendületes, 
dinamikus előadásával a zongoraműsor záró 
száma megnyitotta e zenedélután további ré
szét. Olybá tűnt, mintha Szabó Koréh Imola az 
Allegro barbárával zongorán elszavalta volna ne
künk, introitusként, Illyés Gyula Bartókját, a 
"»Hangzavart«? — Azt! Ha nekik az, ami ne
künk vigasz!..."

A Bartha-vonósnégyes — tagjai Bartha Má
tyás (hegedű), Bartha Lajos (hegedű), Szabó 
Koréh István (brácsa), Ortenszky Gyula (cselló)
— Bartóki/. Vonósnégyesét szólaltatta meg. Bar
tók Béla kamarazenéje s különösen kvartettjei, 
életművének legbensőségesebb üzeneteit rög
zítik. Kodály Zoltán írja a II. Vonósnégyes kap
csán: "Az egym ást k övető  téte lek  nem  
különböző hangulatok képét adják, hanem 
egyetlen egységes lelki folyamatnak, fejlődés
nek folytatólagos rajzát, az egész mű, bár zene
ileg  tök életesen  m egform ált, az élm ény  
közvetlenségével hat. (...) Az első kvartett elejé
től végig egy fokozódó »retour a la vie«, sze
rény négy hangszerével is szuggesztívebb, 
mint Berliozé, nagy apparátusával. A második 
egy »Episode« (1. nyugodt élet, 2. öröm, 3. bá
nat) a berliozi ópium nélkül. Benne ugyan a 
bánaté az utolsó szó, de nem a döntő: az elkez
dő darab győzi egyensúllyal". Az együttes négy 
nappal azelőtt a Protestáns Teológia dísztermé
ben is eljátszotta a művet, amely a IV. és VI. 
Vonósnégyessel együtt hangzott el a Transilvania 
kvartett közreműködésével. Mint ott, itt is a 
színvonalas produkciót s egyben az est záró 
számát nagy lelkesedéssel fogadta és tapsolta 
meg a közönség.

Aradtól Máramarosszigetig, Szatmárnéme
titől Kolozsvárig, Sepsiszentgyörgytől Brassó
ig, Erdélyszerte mindenhol Bartók útja az 
ifjúsághoz vezetett. A kis csapat körútját Nagy- 
szentmiklóson kezdte a koszorúzási ünnepsé
gen. A radon a "VOX IUVENTUTIS" — 
Horváth Tünde karvezető —, Máramarosszige- 
ten a "HOLLÓSY SIMON VEGYESKAR" — 
Várady Ilona vezetésével — , Brassóban a 
"MAGYAR DALÁRDA" — karnagy Klára 
Mária — közreműködésével nyitotta meg a 
hallgatóság szívét-lelkét Bartók zenéjének 
befogadására.

Külön varázsa ennek a felejthetetlen dél
utánnak mindenekelőtt az egymásra találás 
boldogságában rejlett. Az ifjúság és a zene, a 
zenélő ifjúság egymára találásában — a mindig 
jelen idejű, tehát örök-fiatal bartóki zene hul
lámhosszán...

Kolozsvár, 1995. október 6-án
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EGYED ÁKOS

A KORSZERŰSÖDŐ KOLOZSVÁR — 
KORSZAKOK ÉS FUNKCIÓK
(Részlet egy nagyobb 

tanulmányból)
A Kis-Szamos folyó partján, 

három, egym ástól eléggé külön
böző tájegység, a Szilágyság, Me
zőség  és az Erdélyi-Erchegység 
találkozásia határmezsgyéjén, a 
római kori Napoca romjain tele
pülő középkori Kolozsvárnak az 
első időszaka a honfoglalás és a 
tatárjárás közé helyezhető. A ne
vében szereplő vár szavunk az 
akkori védelm i funkcióját fejezi 
ki, am elyhez, mint a kolozsi is- 
pánság központja, közigazgatási 
szerepkört is kialakított. Ezt a vá
roscsírát és magát a várat is a ta
tárjárás p u sz títo tta  el. Bár a 
rombolás teljes lehetett, helyzeti 
energiáinak köszönhetően, s a 
magyar királyság városfejletsző 
politikája, valamint a szász ipa
rosság betelepülése kövekezté- 
ben viszonylag gyorsan felépült, 
annyira, hogy 1316-ban Károly 
Róbert várossá nyilvánította (d- 
vitas Culusvar) és privilegiális jo
gokkal ruházta fel. H ogy több 
m int jogi változásról volt szó, azt 
a városi funkdók terjedése bizo
nyítja; ettő l k ezd ve  főképpen  
nem  a m ezőgazdaság, hanem a 
kézm űipar és a kereskedelem  
biztosította a szaporodó lakosság 
anyagi létfeltételeit. A z ipar és 
kereskedelem  lett a növekedés 
anyagi forrása is. H ogy nem csak 
helyi jellegű iparűzésről és keres
kedelem ről volt szó, azt a városi 
funkdók terjedése bizonyítja; et
től kezdve főképpen nem a me
zőgazdaság, hanem a kézműipar 
és a kereskedelem  biztosította a 
szaporodó lakosság anyagi létfel
tételeit. A z ipar és kereskedelem  
lett a növekedés anyagi forrása is. 
H ogy nem  csak helyi jellegű ipar
ű z ő r ő l és kereskedelemről volt 
szó, bizonyítja N agy Lajos király 
adom ánylevele 1370-ből, amely 
Erdélyszerte érvényes, vám m en
tes árusítási jogot adományozott 
K olozsvár kereskedő polgárai
nak, akik a következő századok
ban E rdélyben  és M agyaror
szágon, valamint Közép- és Ke
let-Európábán m áshol is jó nevet 
szereztek  a városnak. Eddigi 
eredm ényei bizonyosan hozzájá
rultak ahhoz, hogy Zsigm ond ki
rá ly  1405-ben sza b a d  k irá ly i 
várossá nyilvánítsa s elrendelje, 
hogy az óvárból kinőtt részt is 
falakkal kerítsék körül.1

A  fentiek során és következté
ben Kolozsvár önigazgatási jog
g a l, saját b e lső  ren d d e l bíró  
kiem elkedő jelentőségű városi 
településsé vált. Hírét és vonzá
sát növelte, hogy szülővárosát 
M átyás király újabb privilégiu

mokkal látta el. Ilyen, viszonylag  
biztonságos jogi és anyagi alapo
kon haladva vált a 15. század fo
lyamán Erdély legnépesebb és 
le g te k in té ly e s e b b  vá ro sá v á . 
Rangját em elte, hogy lakóinak 
már a középkorban sikerült a vá
ros közterét nagyvárosiasán és 
funkcionálisan kialakítani. A kér
dés legjobb szakértője, Kós Ká
roly — aki maga is hozzájárult a 
m odem  Kolozsvár képének for
m álásához — m egfejthetetlen- 
nek találta azt a rejtélyt, ahogyan 
Kolozsvárnak a tatárjárás után 
"Különböző tájakról összeverő
dött polgárai józan műszaki érzé
kükkel az európai kultúra keleti 
perem területén ki tudták alakíta
ni egy szinte geometrikusán sza
bályos, szigorúan logikus, egy
kori városaink mindenikénél kü
lönb alaprajzú, tér- és utcaháló
zati rendszerét, mely módosítás 
és változtatás nélkül, százado
kon át teljesíteni tudta funkcio
nális rendeltetését."2 Ez a v á 
r o sé p íté sz e t i e g y ü tte s  eg y ik  
olyan értékes középkori történel
m i öröksége Kolozsvárnak, a- 
m ely a későbbi fejlődésnek is ösz
tönzője volt.

Az önálló erdélyi fejedelem
ség idején sem tört m eg a város 
lendületes gyarapodása. A 16-17. 
században m integy 30 céh 60 ipa
rágat m űvelt sikeresen, köztük 
az ötvösséget m űvészi színvona
lon, am elytől a város "kincses" 
jelzőjét származtatják. A refor
m áció kora aztán m eghozta a 
szellem i és kulturális felemelke
dést is. Hitviták s egyházszerve
ződ ések  központjává vált, itt 
alakult ki az unitárius vallás és 
egyház, s jöttek létre azok az egy
házi iskolák, amelyekből főisko
lai szintű kollégiumai kinőttek. 
Kolozsvárt Báthory István egye
temet is alapított, amely azonban 
rövid ideig működött. Ezek s a

16. század közepe óta fennálló 
nyomdája révén, immár kulturá
lis funkciója által is Erdély első 
városa (dvitas primaria Transil- 
vaniae) volt.

Kolozsvár felfelé ívelő kor
szaka a 17. század közepén hirte
len véget ért. H anyatlásának  
elindítója külső tényező volt: Vá
rad elestével a közvetlen török 
uralom Erdély határáig terjedt ki, 
emiatt Kolozsvár véghely lett. 
Szám os török- és tatárdúlás és 
sarcoltatás, valamint belső erdé
lyi hatalmi villongás hozzájárult 
hanyatlásához. Régi gazdasági 
szerep ét azután sem  sikerült 
visszaszereznie, miután a törököt 
Magyarországról kiűzték. Annál 
inkább nem, mert az Erdélyben 
berendezkedő Habsburg-uralom  
nem teremtett ahhoz kedvező fel
tételeket; a katonai m egszállás és 
az önkényuralom  m integy év
századnyi időre megállította, sőt 
bizonyos tekintetben visszave
tette növekedését.

Kedvezőbb fordulat egy év
század múltán azzal köszöntött 
be, hogy 1790-ben a Főkormány
szék visszaköltözött a rivális vá
rosból, N agyszebenből Kolozs
várra, s ezután itt tartották 1848- 
ig — egy kivételével — az ország- 
g y ű lé se k e t  is . E ttől k e z d v e  
Kolozsvár fővárosi funkciót kez
dett gyakorolni, és ezzel törté
netében új városfejlődési korszak 
kezdődött. A város történetírója, 
Jakab Elek hatalmas forrásanyag 
tanulm ányozása alapján jutott 
arra a következtetésre, hogy az új 
funkció "anyagi téren maga után 
vonta a szebb építkezést, az utcák 
és terek kikövezését, a főtér m eg
tisztítását, a rendőri intézmény  
m egszervezése a jobb rendet és 
nagyobb tisztaságot; szellemi té
ren a felsőbb oktatás erős lendü
letet vett, s nagyszám ú mívelt és 
vagyonos új lakosokkal mintegy

varázsütésre egy magasabb tár
sadalom s míveltebb társadalmi 
élet fejlett ki. Ez Kolozsvárt egy  
felsőbb m űvelődési pálya útjára 
állította, m egadván a lehetőséget 
arra, hogy az erdélyi részek poli
tikai és társadalmi központjává 
és vezetőjévé legyen, s a nemzeti 
fejedelmek alatti tekintélyét is
mét visszaszerezze."3 Jakab Elek 
tömör összefoglalása azokat a fej
leményeket sorolja fel, amelyek 
m egalapozták Kolozsvár újabb 
fellendülő korszakát.

A  szám os főnem esi család be
költözése, a gubem ium i tisztvi
se lő k  je len tő s  szá m a , az ér
telmiségi és polgári elem gyara
podása, s a reformokban bekö
vetkezett gazdasági növekedés 
elindítója volt az urbanizáció s 
civilizálódás folyamatának. Ko
lozsvár vonzását fokozta a ma
gyar színjátszás (1792), majd az 
áílandó színház (1821) létrehozá
sa, s az a kibontakozó nem zeti re
form m ozgalom , am elynek élén 
W esselényi Miklós, id. Bethlen 
János, K em ény D énes, Bölöni 
Farkas Sándor állt. Kolozsvár a 
polgári társadalom szervezésé
ben is Pest m ögé igyekezett fel
zárkózni, m integy példát mutat
va Erdély többi városának is. 
N em  véletlen, hogy az 1848-as 
magyar forradalom eszm éi elő
ször Kolozsvárott találtak befo
gadásra, s innen sugároztak szét, 
ném ileg az erdélyi sajátosságok
hoz igazodva, Erdély magyar tár- 
sad a lm áb a . Bár az u n ió  K o
lozsvár fővárosi szerepkörének  
elvesztésével járt, ugyanakkor  
rem ényt is  ébresztett, h ogy  a 
gyorsabb ütem ű magyaroroszági 
polgárosodás saját nagyvárosi jö
vőjének is biztosítéka lesz. Ezt a 
reményt azonban m integy m ás
fél évtizedre elnyomta az osztrák 
abszolutista politika és rendszer, 
am ely újból m egfosztotta  Ko
lozsvárt a központi közigazgatá
si intézm ényeitől, s anyagilag is 
erősen m egsarcolta.4 É rth ető , 
hogy Kolozsvár polgársága nagy  
várakozással fogadta az 1867-es 
osztrák-magyar kiegyezést.

Ö sszegezésül: Kolozsvár el
szegényedett s m egalázott város
ként érkezett el a kiegyezéshez, 
de társadalma m indig őrizte vi
rágzó korának em lékeit, és  ez  
újabbkori feltörekvésének egyik  
mozgatórugója volt.

A kiegyezés első évei
Kolozsvár helyzetét a kiegye

zés éveiben az 1870-es népszám 
lá lás ad ata i m utatják. Ekkor 
26638, túlnyom ó többségben ma
gyar nem zetiségű lakója volt, s 
ezzel a magyarországi városi hi
erarchiában a 13., Erdélyben pe
dig a 3. helyet foglalta el. Tár
sadalma kimondottan kispolgá
ri: felnőtt lakosságának nagy ré
sze, m ajdnem  70%-a a kis- és 
kézműipar, kiskereskedelem és a

20



hagyom ányos szállítás területén 
dolgozott. Nagyipara jelentékte
len volt. Ha m indehhez hozzá
tesszük, hogy az említett 1870-es 
évben 2337-en, a felnőtt lakosság 
30,82 százaléka vallotta magát 
földm űvelőnek, kiderül e nagy 
m ú ltú  város v id é k ie s  je llege, 
am ely m ég sem m i jelét nem m u
tatta a g a zd aság i, társadalm i 
struktúrájában az ipari forada- 
lom korát jellemző átalakulások
nak.

A  k ieg y ezésk o r i városk ép  
tükrözte az átalakulás helyzetét: 
jellege a Főtér kivételével kisvá- 
rosias, a külső területeké falusias. 
1870-ben 3296 háza közt csak 256 
volt em eletes, ebből m indössze  
13 kétem eletes.5 146 utcája nagy
részt kövezetlen, a kivezető utak 
rossz állapota miatt vidékeinek  
n a g y  r é sz é tő l (M e z ő sé g , Ér
chegység) téli időben vagy hosz- 
s z a s  e s ő z é s e k k o r  so k sz o r  
elszigetelődött. Vasúti közleke
dés m ég nem  v o lt  M indezek el
lenére egyoldalú és hamis képet 
rajzolnánk Kolozsvár kiegyezés 
kori állapotáról, ha elhallgatnánk 
azt a kulturális és a szellem i szfé
rában rejlő potenciális erősséget, 
am elyet a három, több évszáza
dos kollégium a s más iskolái, a 
színház és operája, kiem elkedő  
elit értelm isége képviselt. A z ab
szo lu tizm us korából átöröklött 
elesettsége ellenére, Kolozsvár 
Erdélynek, különösen pedig Er
d é ly  m agyarságának irányadó  
központi városa volt, és ezt a sze
repét a kiegyezés után sem  akarta 
feladni. Ezért a város jelene és 
jövője m ind erőteljesebben fog
lalkoztatta a legkiválóbb értelmi
ségieket. K ülönösen a közgaz
dasághoz is jól értő Kővári László 
és a gazdasági íróként tekintély
nek  szá m ító  G algóczi Károly 
elem zései érdem elnek történeti

szem pontból is figyelmet, mert 
Kolozsvárt nem önmagában, ha
nem  vid ék i körzetében, sőt a 
megváltozott, kiszélesedett m o
narchiái versenymezőben szem 
lélik.

Kővári úgy látta, hogy a város 
jövőjének alakításában két közeli 
esem én yn ek  lesz  m eghatárzó  
szerepe: a Magyarország és Er
dély között m egvalósított unió
nak, valamint a vasúti közleke
désnek, amely véget vet Erdély s 
Kolozsvár elszigeteltségének, és 
bekapcsolja a Monarchia összpi- 
acába. A  kettő szerinte úgy függ  
össze, hogy Kolozsvár funkciója 
megváltozik: elvesztette ugyan  
az unió által fővárosi szerepkö
rét, de — "kevés idő ala tt m egnyi
tandó vasút az eddig  vitt po
litikai vezérlobogó helyett, az 
ipar, kereskedelem zászlaját ad
ván kezébe" — fejlődésének jók a 
kilátásai. Annál inkább, mivel a 
gazdasági átalakuláshoz jó ala
pul szolgálhat a 26 céhbe töm ö
rült kézmű- és kisipar.6

G algóczi K ároly 1872-ben  
vizsgálta Kolozsvár közgazdasá
gi helyzetét. Kiindulópontként 
elfogadta Kővárinak két évvel 
korábbi alaptételét az unióval és 
a vasúttal kapcsolatban, de a vá
ros jövőjét aggodalmasabban lát
ta. Szerinte ugyanis a verseny  
oda vezethet, hogy a rohamosan 
növekedésnek indult főváros —  
akárcsak Párizs és London saját 
országukban —  "elnyeli" a kisebb 
városokat. Azért is fennáll egy  
ilyen veszély, mivel a vasút a kéz- 
m ű- és kisipar számára a piacok 
elvesztésével járhat, s ha Kolozs
váron a "fő termelő osztály" el
szegényedik és elpusztul, kelle
metlen kövekezm ényei lesznek. 
Ezért a gyáripar felkarolásánál 
"nem kisebb fontosságú m eglévő 
kézműiparunk fejlesztése'. Ez

HELIKON

alapot adna a város társadalmi 
struktúrájának korszerű átalaku
lására, "a többi osztályok emelke
désének", az értelmes, vagyonos 
k ö z é p o s z tá ly  m e g e r ő sö d n e ,  
amely az alkotmányos szabad ál
lam legbiztosabb ereje. A  hagyo
mányos ipar úgy lenne szerinte 
megmenthető és fejleszthető, ha 
Kolozsvár először saját körzeté
nek igyekszik "minden tekintet
ben központja" lenni, s innen  
terjeszkedik majd tovább8. Gal
góczi szerint az iparnál kedve
zőbb kilátásai vannak Kolozsvár 
kereskedelm ének és pénzügyi 
hálózatának.

A fenti aggodalmaskodások  
nem voltak teljesen alaptalanok, 
mert a kiegyezés utáni első évek
ben a város h elyzete  valóban  
nem adott alapot optimizmusra 
jövőjét illetően, s a következő  
években sem változott kedvező
en a helyzet. Az 1876. évi jelen
tésében Kolozsvár tevékeny és a 
város gondjainak megoldására  
összpontosító polgármestere Si
mon Elek találóan nevezte a ki
egyezés utáni éveket "hét sovány 
esztendő"-nek.9

A  város kedvezőtlen gazdasá
gi-társadalmi helyzetének kiala
k u lá sá h o z  és tartós fen n m a
radásához hozzájárultak az idő
közben bekövetkezett csapások. 
Ilyen volt az 1873-as kolerajár
vány, amely sok áldozatot köve
telt, s akadályozta a városi élet 
természetes folyását. Az 1876-os 
tűzvészben 88 családi ház vált 
hamuvá, s 167 család maradt haj
léktalanul10, amely a szegényré
teg arányát tovább növelte. A  
természeti csapások sorában az 
1879-es árvíz következett, amely 
264 család lakásának lerombolá
sával katasztrófának számított a 
város történetében.11

A  legsúlyosabb társadalmi fe
szü ltséget s anyagi problém át 
azonban az okozta, hogy a város 
kézműipara, kisipara rohamosan 
hanyatlott, m integy bizonyítva, 
hogy Galgóczinak és társainak 
aggodalma nem volt alaptalan. A 
vasúti közlekedés 1872-ben m eg
épült Brassó irányában is; a vasút 
a modernizációs folyamat alap- 
feltétele volt, de hozta a nagyipar

versenyét is. "A könnyűvé vált 
közlekedés iparosaink számára 
nem új piacokat nyitott, hanem  
rég bírt piacai számára idegen  
versenyt, am ellyel a küzdés jobb 
gazdasági viszonyok közt is ne
héz volna" —  állapította m eg a 
helyzetet talán legjobban ismerő 
Kolozsvári Kereskedelmi és Ipar
kamara.12 M árpedig — amint az 
előbb már említettük —  a város 
közgazdaságát a kiegyezés évei
ben a céhes korszakból örökölt 
kisipar határozta m eg, amelynek  
pusztulása Kolozsvár jövőjét kér
dőjelezte m eg. Mivel a régi ipari 
formák hanyatlását nem lehetett 
m egak ad ályozn i, m ás m ódon  
kellett Kolozsvár helyzetét segí
teni.

Erre ú gy  került sor, hogy a 
magyar kormány az elvesztett fő
városi szerepkör helyett új köz
p on ti fu n k c ió k h o z  juttatta a 
várost.

Városnövekedés 
és urbanizáció
A  kiegyezés korának első év

tizedében Kolozsvár gazdasági 
helyzetét — amint láttuk —  szá
m os kedvezőtlen jelenség alakí
totta. Ezek az 1873-as gazdasági 
válságon kívül főként a város 
öröklött tényezőiből eredtek, és 
rövid időszakra stagnálást ered
m én y eztek . A  n ö v ek ed ésn ek  
hosszabb idő alatt azonban már 
csak azért is m eg kellett indulnia, 
m ivel nem csak negatív tényezők  
jelentkeztek, de jelentős pozitív  
irányú változások is kialakultak 
m ind Kolozsvárt, m ind az or
szágban. Ilyen volt a vasúti köz
lekedés és az ezzel kapcsolatos 
építkezések, a bankhálózat létre
jötte, a kereskedelem fellendülé
se. Vegyük tekintetbe, hogy egy  
város nem oázis, hiszen a környe
zetével állandó kapcsolatban áll, 
kihat rá, miközben külső hatások 
is érik; a kölcsönös hatások a vas
utak által ugyancsak fokozódtak. 
Annál inkább, m ivel a kiegyezés 
m egkötése után Erdélyben is el
indult a m odernizáció folyama
ta.13

Mi történt Kolozsvárral a ki
egyezés korának békés évtizede
d i g »  folytatás a 22. oldalon
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folytatás a 21. oldalról 
iben? Ki tudta-e használni a na
gyobb gazdasági-szellem i tér ad
ta e lő n y ö k et és saját h elyzeti 
energiáit, lépést tudott-e tartani a 
m agyarországi s  erdélyi városo- 
dás ütem ével? M ind olyan kér
d ések , am elyek re történetírá
sunknak m ég ezután kell választ 
keresnie. Ezért a m ostani dolgo
zatunk csak vázlatos lehet.

Ismeretes, hogy a városnöve
kedés sok tényező eredménye: a 
népességnövekedés, az építkezé
sek ütem e, az infrastruktúra mo
dernizációja, a társadalom ön- 
szerveződése, a kultúra fejlődése 
és m ég lehetne folytatni a felsoro
lást. Vegyük sorra Kolozsvár pél
dáján a lényegesebbeket.

A  dualizm us idején a törté
neti Erdélyben a városi lakosság  
m integy 70 százalékkal gyarapo
dott, szem ben az egész lakosság 
45,5 százalékos növekedésével. 
Ez m érsékelt ütem ű városiaso
dást jelentett, hiszen például Bu
dapest lakossága 1910-ben 925 
százalékkal volt több, m int 1850- 
ben. Kolozsvár e  két arány közt 
helyezkedett el.

A nép ességn övek ed és
A  népszám lálások alkalmá

ból Kolozsváron 1857-ben 20615 
1870-ben 26638, 1880-ban 30363' 
1 8 9 0 -b en  4 6 6 7 0  s 1910-b en  
60808 lakost írtak össze. Ha a 
19. századot m egelőző korokban 
nem  kevesebb, mint 300 évre volt 
szükség ahhoz, hogy lakosságá
nak szám a m egkétszereződjék, 
m ost alig több min t ötven év alatt 
m eghárom szorozódott a népes
sége. A  népességnövekedés de
mográfiai forrása a vidék volt, a 
belső szaporodás nem járult je
lentősen hozzá a növekedéshez. 
H ogyan alakult a 19. század má
sodik felének új feltételei között a 
város vonzáskörzete? Kik, hon
nan jöttek?

A  történeti forrásaink lehető
v é  teszik, hogy a kérdést differen- 
c iá lta n  sz e m lé ljü k . U g y a n is  
levéltári forrásokból rendelkezé
sünkre áll az 1867-1872 közt Ko
lozsvár "polgárságára" és (vagy) 
hűségére felesküdtek névsora, 
valam int a dohánygyári munká
soknak a munkakönyvlajstroma 
1890 és 1902 között. Érdekes, 
hogy a városi polgárságra esküt 
tevők születésének földrajzi kör
zete sokkal nagyobb szóródást 
m u tat, m in t a d oh án y- gyári 
m unkások születési helye. Lás
suk k issé  részletesebben ezt a 
kérdést.

Összesen 54 eskütevő személy 
nevét, születési helyét és foglalko
zását ismerjük. Közülük kettő N é
metországban, 7  Ausztriában és 
Csehországban született, a többi 
valamely erdélyi és magyarorszá
gi közigazgatási területet jelöl m eg  
szü le tő i helyként.

Ha tovább részletezzük ada

tainkat, kiderül, hogy a régi tör
téneti Erdélyből 22, Bihar és Szat- 
már m egyéből 9, a Szilágyságból 
4 egyén telepedett m eg Kolozs
váron.15 A betelepülőknek ez a 
rendkívül nagy szóródása szoros 
ö ssz e fü g g é st  m utat b izon yos  
foglalkozási kategóriákkal. N e
vezetesen a kisiparosok, kereske
dők, ipari vállalkozók (főként 
"gyárosok”) úgyszólván a M o
narchia egész, területéről, sőt 
azon kívülről is települtek be Ko
lozsvárra. Folytatódott tehát egy 
jóval régebbi gyakorlat, neveze
tesen az, amelyet a céhek honosí
tottak m eg, am elyek  m inden  
zá rtsá g u k  e llen ére  b iz o n y o s  
időkben és körülmények közt be
fogadták a városba kívülről jövő 
iparűzőket és kereskedőket. Igaz, 
ez a nagy vonzásm ező csak kevés 
betelepülővel szaporította a vá
ros lakosságát, de viszonylag sok 
volt köztük a különböző vállal
kozó, ezekre pedig a modernizá
lód ó  Kolozsvárnak ugyancsak  
szüksége volt.

A gyáripar, am ely töm eges 
m unkaerőt foglalkoztatott, na
gyobb tömeget vonzott a város
ba. A k o lozsvári dohánygyár  
1859-ben létesült, és az 1880-as 
évektől több mint 1000 alkalma
zottat foglalkoztatott. A munká
sai számára 1890 és 1894 közt 
kiállított új munkakönyv tulajdo
nosa közül 252 Kolozsvárt szüle
tett, 191 pedig Kolozs megyében, 
vagyis 443 munkás (az összesnek  
68,5 %-a) származott a városból 
és a közvetlen vonzáskörzetből. 
Aztán nagyságrendben Szolnok- 
Doboka (52 munkás — 8%), Ud
varhely (30 m unkás — 4,6%), 
Szilágy (27 munkás — 4,2%), Tor- 
da-Aranyos (17 m unkás— 2,6%), 
Maros-Torda (15 munkás), Alsó- 
Fehér m egye (11 munkás) követ
kezett, a többi erdélyi megyéből 
származók száma és aránya je
lentéktelen volt. Aminthogy az 
volt azok száma is, akik távolab
bi, m agyarországi m egyékből 
jöttek. Vonjuk m eg tehát a belső 
von zásk örzet határait, am ely  
szerint Kolozs m egye, a MezŐ-

N. Bölöny Józsefné, a Városszépítő 
Egylet hölgybizottságának elnöke
ség, Székelyföld nyugatibb része, 
a Szilágyság s az Erchegység ke
leti részei alkották azt a mintegy 
200 Km átmérőjű kört, ahonnan 
ismertetett adataink szerint a Ko
lozsvárra települő vidéki mun
kásság nagyobb része szárma
zott, tehát, ismételjük: a munkás 
elem települési határai sokkal ki
sebbek voltak, mint a kisiparos, 
kereskedő, tisztviselő s m ás sza
bad foglalkozású kategóriáké.

Érdekes a betelepülők nem 
zetiségi megoszlása is. Am íg a ki
siparosok, kereskedők, gyárosok 
és válla lkozók  nagy többsége  
magyar, kisebb része zsidó és né
m et volt, valam int néhány ör
mény, a gyári m unkások közt 
már a többséget alkotó magyar 
nem zetiségűek mellett jelentős 
szám ban telepedett le román  
munkás is. Adataink szerint a 647 
m unkakönyv tulajdonosai közt 
166 (25,6%) román volt.16

Vizsgálódásainkat az 1880-as 
évből általánosabb adatanyag se
gítségével végezhetjük. Már az 
1869-70-es népszámlálás kísérle
tet tett arra, hogy a "helybeliek s 
beszármazók" arányát megálla
pítsa, és ezt az 1880-as, majd a 
következő három, évtizedenkén
ti népszámlálás sikeresen m eg is 
valósította. Ezek alapján készült 
az alábbi táblázat, amely százalé
kos arányokban mutatja a hely
beli és a nem helybeli népesség  
születési helyét.17

Ezek szerint, 1871-ben a ko
lozsvári lakosoknak 78,83%-a 
"helybeli" s csak 18,09%-a jött "az 
ország m ás községeiből". Már 
1880-ban és utána többször is más 
képet tárt fel a lakosság összeírása: 
1880-ban a helybeli születésűek és 
a máshonnan beköltözőitek ará
nya nagyjából egyforma, aztán 
1900-ra a helybelieké 46, 55%-ra 
csökkent; 1890-től tehát már több
ségben voltak a frissen bejöttek és 
megtelepedettek.

A  v o n zá sk ö rze t a laku lása  
szempontjából eligazítóak a más
hol született szem élyek földrajzi 
koordinátái. M ivel a statisztika 
külöbséget tesz az "azon m egye
beliek", azaz Kolozs m egyeiek és 
más m egyében születettek közt, 
a legbelső vonzáskörzetet nem  
nehéz meghatároznunk: minden  
100 kolozsvári közül 13-an vala
m ely Kolozs m egyei településen 
születtek. Tehát a város első szá
m ú demográfiai m ezője maga a 
m egye volt, ahol feküdt. Egyéb
ként ez így  volt a többi m egye és 
m egyeszékhely viszonyában is.

Kolozsvár 1900. évi népessé
gének m integy 24%-a született a 
m ásodik népességi vonzásm ező
ben. Ha a könnyebb tájékozódás 
kedvéért nagy tájegységek sze
rint csoportosítjuk a megyéket, 
kitűnik, hogy a M ezőség (Szol- 
nok-Doboka, Torda-Aranyos s 
Maros-Torda egy része) az Érc
hegység és vidéke (Torda-Ara
nyos és Alsó-Fehér egy része), 
valamint a Szilágyság és Szatmár 
m egye, a Székelyföld  (Udvar
hely, Három szék, Maros-Torda 
nagy része) képezte a m ásodik  
népességi vonzásm ezőt.

Ha a fenti adatainkhoz hozzá
adjuk a Kolozs m egyében szüle
tett s z e m é ly e k  a rá n y á t is , 
összegezésk ép p en  m egállap ít
hatjuk, hogy Kolozsvár lakossá
gának 51,2 százaléka származott 
a szá za d fo rd u ló  év e ib en  eg y  
olyan körből, am elynek átmérője 
m integy 200-300 km volt. Jaque- 
line Beaujeu és Gamier Georges 
Chabot városföldrajza szerint a 
m ásodik világháború után Fran
ciaországban az 50-100000 lako
sú városok demográfiai mezője 
100-200 k ilom éteres átm érőjű  
körnek felelt m eg. Am int láttuk, 
Kolozsvár vonzáskörzetének át
mérője 1900 körül nagyobb volt, 
ami vélem ényünk szerint főként 
nemzeti-etnikai tényezőkkel ma
gyarázható. A z a tény, hogy Ko
lo z s v á r  m a g y a r  v á ro s  v o lt  
(1900-ban polgári lakosságának 
85,4%-a magyar anyanyelvűnek  
vallotta magát: román anyanyel
vű  volt 10,3%-a, ném et 3,2%-a) 
nagy vonzerőt gyakorolt egész 
Erdély magyarságára. Másrészt 
az is hozzájárult Kolozsvár von
záskörzeteinek szélesedéséhez, 
h o g y  Erdélyben k ev és v o lt a 
nagyváros.
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TILTAKOZÓ NAGYGYŰLÉS
Nemzetiségi létünk jövőjéért
A  mai napig is többször eszembe jut az a pillanat, amikor a 

Csemadok egykori Központi Bizottsága által szervezett szeminá
riumon a 80-as években Sz. J. észrevétlenül a zsebembe tett vala
mit. A szavak, amelyeket közben mondott, ma is a fülemben 
csengenek: "Ne mutassa senkinek, a Csemadok Járási Bizottsága 
titkárának sem. Csak otthon nézze meg. Magában megbízom, 
azért adtam.”

Többször is a zsebembe nyúltam, gyötört a kíváncsiság, mi 
lehet a titokzatos papíron. Jó, hogy ez a pillanat közvetlenül a 
hazaindulás előtt játszódott le. De előttem volt a még csaknem 
másfél órás autóút. Kíváncsi voltam, de betartottam ígéretemet: 
csak otthon nézem meg.

így is tettem, a két és fél oldalas anyag tanulmányozásához 
csak otthon fogtam hozzá. A Csehszlovákiai Magyar Kisebbség 
Jogvédő Bizottsága által kidolgozott anyag volt, számomra sokat
mondó, féltő anyag, amely még ma is megtalálható a régi, értékes 
feljegyzéseimet tartalmazó jegyzetfüzetek között.

Mennyire ismételi magát a történelem, szinte hihetetlen. A 
szlovákiai magyarságnak lépten-nyomon, évszázadok óta küzde
nie kell létéért, fennmaradásáért. Ezt tette a 80-as években, ezt teszi 
most is, a jelen időszakban, azzal a különbséggel, hogy most 
demokratikus államban teszi. E gondolatok jártak az eszemben 
június 29-én, azon a napon, amikor a Somorjai Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium és a helyi alapiskola szülői munkaközösségei 
sajtótájékoztatót hívtak össze, a kora esti órákra pedig tiltakozó 
nagygyűlést szerveztek.

A magyar iskolák sorsa, fennmaradásunk alapja, nem közöm
bös senki számára sem. Erről tanúskodott a nagygyűlésen való 
részvétel is, a felszólalók egyes kijelentései közben fel-felhangzó 
taps.

A szép számban egybegyűlteket — időseket, fiatalokat, szülő
ket, nagyszülőket — Méry Ferenc, a gimnázium szülői munkakö
zösségének az elnöke üdvözölte, majd Galambos Ella ismertette a 
június 20. óta lezajlott eseményeket. E napra Miroslav Pius, a 
pozsonyi VII-es számú tanügyi igazgatóság igazgatója értekezlet
re hívta Dunaszerdahelyre a magyar tanítási nyelvű középiskolák 
igazgatóit. Az ülés témája mi más lehetett volna, ha nem az 
alternatív oktatás. A jelenlevők közül többen — köztük Kovács 
László, a Somorjai Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium igazgató
ja is — elhatározták, hogy tiltakozó állásfoglalást fogalmaznak 
meg. Ezt meg is tették. Az állásfoglalásban, melyet 15-en írtak alá 
— leszögezték, hogy az alternatív oktatás elveit tartalmazó anyag 
politikai, nem pedig szakmai elvekre épül. Kifejtették benne azt 
is, hogy szívesen folytatnak párbeszédet a tanulók szaktudásának 
a növeléséről és a szlovák nyelv oktatása színvonalának az eme
léséről. Az állásfoglalásban egyúttal megállapították, hogy a szü
lők zaklatása és győzködése fokozza a feszültséget a vegyes 
lakosságú területen. Mit eredményezett ezen állásfoglalásnak a 
megfogalmazása? — azt, hogy június 22-én a pozsonyi VII-es 
számú tanügyi igazgatóság igazgatója az öt megfogalmazó közül 
négyet visszahívott (az ötödik már korábban benyújtotta lemon
dását). Az iskola tantestülete azonnal tiltakozott

"Kovács László igazgató visszahívását igazságtalannak tart
juk, hiszen munkáját magas szakmai színvonalon és mélységes 
humánummal látja el. Az eljárás, amellyel leváltották, az előző 
rendszer legsötétebb éveire emlékeztet. Ezidáig abban remény
kedtünk, hogy a pillantnyilag hatalmon levő kormány komo
lyan gondolja azt, amit hirdet a demokráciát és az állam 
polgárainak az egyenlőségét A kormány közvetve a nemzetisé
gek, köztük a magyar nemzetiség létére tör. Követeljük az anti
demokratikus rendelet azonnali visszavonását, ellenkező 
esetben arra kényszerülünk, hogy a polgári engedetlenség esz
közeit is igénybe vesszük."

E tiltakozást elküldték a kormány elnökének, az oktatásügyi 
miniszternek és a tanügyi igazgatónak.

Mit ért a tantestület polgári engedetlenség alatt? Többek között 
azt, hogy nem fogadják el a kinevezett igazgató személyét.

SOMORJA ÉS VIDÉKE,
1995. július-augusztus, V. évf. 7-8 sz.
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AMIKOR A M Ű "VISSZAÜT'
"Ú' rakják, ú' rakják
Magas Déva várát,
Kit éjjel felraknak,
A nappal mind lehull."
A  Kőműves Kelemenné ballada 

csángó változata kezdődik így. 
Különös négy sor: a népi para
pszichológia érdekes megnyilvá
nulása. Érdemes kihámozni 
rejtett üzenetét. De ezt megelőző
leg tegyünk egy kis kitérőt.

A parapszichológiában jól is
mert jelenség, hogy a gondolatok 
élőlények. Hatnak környezetük
re, amelyben megszülettek. 
Visszahatnak "alkotójukra". A 
negatív gondolatok úgy visel
kednek, mint a mesebeli sárkány 
hét feje: állandóan etetni kell 
őket. Minden meditáció célja, 
hogy megszabadítsuk magunkat 
a negatív gondolatoktól. Egy ko
rábbi írásomban — Ne vidd rá... 
(Helikon 1995/8) — már utaltam 
e kérdéskörre. Akkor csak a ne
gatív gondolatok ráviteléről ír
tam, arról, hogy hogyan befolyá
soljuk mi magunk műveink sor
sát pozitívan vagy éppen negatí
van irányítva további létüket. 
Most másról van szó, arról a je
lenségről, hogy a negatív gondo
latokból született mű visszahat 
alkotójára. Egy idő után világo
san felismerhetők lesznek a lelki 
és testi elváltozások. A negatív 
művet — dőreség lenne azt hinni, 
hogy minden mű, pusztán azért, 
mert művészi termék, kizárólago
san pozitív energiák hordozója — 
elsősorban alkotója sínyli meg.

A 20. század technikai forra
dalma bőven alkotott negatív jel
legű találmányokat is. Keserves 
küzdelem árán próbál megsza
badulni tőlük az emberiség. Ma
napság mind erősebben lépnek 
fel világszerte a természetet és 
vele együtt az embert tönkretevő 
technikai újítások ellen. A ZÖL
DEK manapság még fehér hol
lók. Tiltakozó hangúk még túl 
gyenge ahhoz, hogy sokmillióan 
meghallják. A művészet negatív 
hatásáról még keveset tudunk, 
inkább csak sejtésekre alapozha
tunk. És különben is, a művészet 
negatív termékeit sztaniolpapír- 
ba csomagolva kapjuk, így na
gyon tetszetős, lehet, mérgező 
hatásukat csak később vesszük

észre. Néha maga a mű kérkedik 
negatív voltával, nyíltan beval
lott szándéka a rombolás, de... 
valami jó érdekében rombol. Az 
örökös új meghódítása érdeké
ben rombol. Mégpedig sokkoló 
effektusokkal tördeli szét a for
mát, a dallamot, a ritmust, a 
HARMÓNIÁT. Ha elindult egy 
ilyen folyamat, akkor már nincs 
megállás. Mint a negatív gondo
latokat, úgy a negatív műveket is 
táplálni kell hasonló újabb gon
dolatokkal, művekkel. Ámű csak 
látszólag közömbös, ártalmatlan 
jelenség, amivel azt tehetjük ami 
éppen jólesik. Felszabdalhatjuk 
és kollázstechnikával újra össze
rakhatjuk kényünk-kedvünk 
szerint. Számtani műveletekké 
alakíthatjuk át, majd azokból újra 
"szüljük" a művet. Felboncolhat
juk elemi kis részeire és ultramik
roszkopikus sejtelemzéseinkről 
tanulmányokat készíthetünk és 
azokat helyezhetjük a mű helyé
be. Kiforgathatjuk önmagából, 
mint egy kesztyűt: íme, még így 
is él! Es mindeközben azt hisz- 
szük, hogy minden csak káprá
zatos bűvészmutatvány, egyéb
ként nem történik semmi. Pedig 
a mű visszaüt alkotójára.

Az idézett balladaversszak is 
ilyesmire utal. Nem véletlen a 
napszakok felcserélése: "Kit éjjel 
felraknak,/A nappal mind le
hull" Az éjszaka a nappal negatív 
pólusa. A negatív mű nappal le
hull. És a második versszak még 
tovább lép: "Kit nappal felrak
nak,/Az éjjel mind lehull." Most 
már egyértelműen világos a köz
lés: a készülő mű — mindegy, 
hogy az egy vár vagy négyüte
mes kis dallam — negatív energi
ák hordozója. Az áldozat bemu
tatásával ezt a negatív áramkört 
szünteti meg a mű alkotója. Hány 
félresiklott, kettétört, szétzüllt 
művészpályát lehetett volna meg
akadályozni, ha a negatív energia
körből sikerült volna kilépnie, 
idejében megszabadulnia az alko
tónak. Csak nehéz meghozni az 
áldozatot. Mi, 20. századi művé
szek mind megjártuk a pokol 
bugyrait. Egyelőre mérni sem tud
juk a szellemünkre és testi egész
ségünkre gyakorolt hatását 

TERENYI EDE

23



HELIKON

HOL-
mai
mi

Idén nyáron is megtartották a svédországi 
agyarok immár hagyományossá vált irodal

mi-kulturális hetüket a Göteborg közelében 
levő tóparti telepen, ahova az évek során szá
mos európai és tengerentúli országból érkez
tek meghívottak és előadók, többek közt 
Erdélyből és Tongagärde neve is csatlakozik a 
magyar szellemiség világszerte magára találó 
és szervezkedő új hagyományai közé, ahol 
Vánky Farkas, Vanky Anna, Szentkirályi Csa
ba védnöksége és szervezőmunkája folytán 
Szente Imre, Tóth Károly Antal Svédország
ban élő magyar alkoták mellett magyaroszági, 
romániai, a szlovákiai, észtországi stb. kultú
ra képviselői szoktak megjelenni.

Október 13-án a svájci központú Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem és a ka
posvári Berzsenyi Társaság vezetői a Korunk 
Stúdióban találkoztak a kolozsvári közönség
gel. Előadást tartott Szöllősy Pál, az EPMSz 
elnöke, Bállá Bálint, alelnök, a berlini Műszaki 
Egyetem szociólogia professzora, Szöllősy

Áipád, a Szabadegyetem Könyvbarát Köré
nek elnöke. Takáts Gyula Kossuth díjas költő, 
a Berzsenyi Társaság elnöke, a Somogy című 
folyóirat főszerkesztője verseiből adott elő. 
Illyés Kinga a Szabadegyetem által kiadott 
művekből olvasott fel. Október 14-én Maros- 
vásárhelyen a Bolyai Líceum dísztermében 
találkoztak a nagyszámú érdeklődő közön
séggel. Vasárnap, október 15-én a Vártemp
lomban ökuménikus istentiszteletet tartottak.

A  Kolozsváron megjelenő Tribuna román 
kulturális közlöny 39-40. összevont száma 
egész oldalt közöl Csokonai Vitéz Mihályról 
loan Chindris összeállításában, aki a két ver
set is fordította. Ugyanabban a számban meg
emlékeznek Gy. Szabó Béláról (1905-1985) egy 
méltató cikkben s egy lefordított önéletrajzi 
részlettel. A lapszámot egészében Gy. Szabó 
metszetek illusztrálják.

A hagyományosan minden szeptember
ben megtartott Tanulmányi Napokat a hollan
diai Mikes Kelemen Kör idén Drakenburgh 
konferencia központban tartotta. Az ese
ményre, mint rendszerint, világ számos or
szágából, nemcsak Hollandiából, hanem 
Németországból, Angliából, Franciországból, 
Belgiumból, Szlovákiából, Kanadából, Romá
niából és Magyarországról érkeztek a veze
tők.

A z  előadók sorában Tóth Miklós elnök és 
a vezetőség szervezőmunkája folytán ott vol
tak: Kibédi Varga Áron, Cselényi László, Kab- 
debó Lóránt, Esterházy Péter, Kukorelly 
Endre, Krasznahorkai László, Nagy Pál, Fábi
án László, Gömöri György, Márton László, 
Sípos Gúla, Czigány Lórána és Lászlóffy Ala

dár is. Műveikből kiállítottak Kuchta Klára, 
Mathilda van Zanten és Paulovits László, a 
zenei est előadói Fethtich Mária és Bally 
György voltak.

Idén a Mikes Kelemen Kör Magyar Iro
dalmi figyelő emlékplakettjét Illyés Kinga és 
Sebetyén Mihály kapta.

Budapesten idén októberében is megtar
tották a PEN-klub regionális konferenciáját, 
ahol számos országból voltak jelen és szólal
tak fel, többek közt: Hubay Miklós, a Magyar 
PEN elnöke, Gálfalvi Zsolt a Romániai Ma
gyar PEN-csoport elnöke, Balia D. Károly 
(Kárpátalja), Bari Károly (Magyarország), 
Egyed Péter (Románia), Sava Babic (Jugoszlá
via), Adamesteanu Gabriela (Románia), Gyer
tyán Ervin (Magyarország), Szkrobinyec Jurij 
(Ukrajna), Tóth Éva (Magyarország), Nicolae 
Prelipceanu (Románia), Végei László (Jugo
szlávia), Vjacseszláv Szereaa (Oroszország), 
Kántor Lajos (Románia), Bányai János (Jugo
szlávia), Lászlóffy Aladár (Románia), Nino 
Nikolov (Bulgária), Jorges Alevras (Svédor
szág), Csongar Álmos (Németország), Fodor 
Sándor (Románia), Hoíappaa Penti (Einnor- 
szág), Kristó Nagy István (Magyarország), 
Monoszlóy Dezső (Ausztria), Olariu Constan
tin (Románia) és Pomogáts Béla (Magyaror
szág).

A  Kisalföld 1995. X. 7-i száma Beilleszke
dés és hagyomány címmel Gülch Csaba kettős 
beszélgetését közli Szépfalusi Istvánnal és 
Lászlóffy Aladárral.
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HÚNYT SZEMMEL
Babits Mihály verséből idézünk a vízszin

tes 1., függőleges 52.,16. és 20. számú sorban.
VÍZSZINTES: 1. Az idézet első sora (zárt 

betűk: H, E, K, K). 16. Az a jogügylet, 
amellyel valamit eladnak. 17. Mondott va- 
la. 18. Líbiai gépjárművek nemzetközi be
tűjele. 19. G abonát vágva. 21. A 
földszintre. 22. Tétlenül dönt! 23. Erbium 
vegyjele. 25. OTS. 26. Skálahang. 28. Díj
szabás, románul. 30. Vonatkozó névmás. 
32. Katonai egysége. 35.... Georgescu, vá
logatott hazai labdarúgó volt 36. Az Abafi 
írója (Miklós). 39. A városba rendszeresen 
bejáró dolgozó. 41. Végtelen séta! 42. 
Vad..., tilosban vadászó személy. 43. Ruté- 
nium vegyjele. 45. Gyakori kötőszó. 46. 
Ilyen szó van a könyvek elején. 47. Esetlen 
szú! 49. Csukott. 51. Száraz, meleg bukó
szél. 53. Újság. 54. Ámmal ikerszva. 55. Az 
ENSZ román betűjele. 57. Kínai politikus 
volt. 59. Nitrogén, románul. 63. Edmond 
Dantes börtöne. 64. Energia. 65. Járunk 
rajta. 67. Rangfokozat. 68. Gyere, németül. 
69. Nikkel és kálium vegyjele. 71. Rajon
gásig szeretve. 74. Egyiptomi paraszt. 76. 
Visszavedd! 78. Becézett női név. 80. Az 
ENSZ Élelem ezési és M ezőgazdasági 
Szervezete, röv. 81. Táplálkozás. 83. Lina 
egynemű hangzói. 84. Polka közepe! 86. 
Értelem. 87. Félig nyegle! 88. Bukaresti 
nap. 90. Szid. 93. Vágófelületű. 94. Kisebb, 
gyors hadihajó. 97. R észeg szem ély  
(TT=T).

FÜGGŐLEGES: 2. Fordított román 
férfinév. 3. József Attila-verscím (1930). 4. 
Néma tusa! 5. Összekevert sav! 6. Nulla. 7. 
Életkor, románul. 8. Éles eszközzel vágja. 
9. 1055 római számmal. 10. Angol font, 
röv. 11. Ilyen ügy is van. 12. Történet (ék.
f.). 13. Érez egynemű hangzói. 14. Meleg 
éghajlatot kedvelő fenyőfajta. 15. Okozó, 
kiváltó. 16. Az idézet harmadik sora (zárt 
betűk: G, B, E). 20. Az idézd utolsósora (zárt 
betűk: B, E, I). 24. Jóindulatú méhdaganat, 
névelővel. 27. Adományozá. 29.... absur
dum, a képtelenségig. 30. Gyümölcsöt 
szárító. 31. Jellegzetes igevégződés. 33. 
Rén kevert betűi. 34. Tíz a köbön. 37. ...itá- 
lis, föld körüli pályán keringő. 38. Idegen 
művészet. 40. Átüzetszüntetem. 44. Egye
sülés, szövetség. 48. Indusztriális. 50. ... 
Regia, 1961-ben készült magyar film (ék. 
f.). 51. Száguldó paripa (két szó). 52. Az 
idézd második sora (zárt betűk: S, I, S, Á). 
56. "A... remete" — Berzsenyi Dániel. 58. 
Beethoven egyetlen operája, névelővel. 60. 
Nagyrésze. 61. Csalfa összefüggő betűi. 
62. Norvég és marokkói gépjárművek be
tűjelzése. 66. Csöndbetevés! 70. Kavard. 
72. Kezdet és vég nélkül gátló! 73. "A" 
nyelésnyi víz. 75. Kiejtett mássalhangzó.
77. Vég kezdete! 79. Testrész. 82. Növény 
része. 85. Mocsok. 86. (Pl. tömegnek) az 
elején. 89. Vissza: a negyven rabló babája. 
91. ÓIG. 92. Román pénznem, többesz- 
számban. 93. ÉYU. 95. Fonetikus mással
hangzó. 96. Védelmez. 98. GV.

SALLÓ LÁSZLÓ

A HELIKON 20. számában közölt, Ő sz  cím ű rejt
vény megfejtése: Tar ágak-bogak rácsai közöttfkapardsznak 
az őszi ködök,/a vaskorláton hunyorog a dér.
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